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Introducció

La unitat d’“Organització i seguiment de la intervenció a la unitat familiar”
té per objectiu dotar, orientar i garantir al tècnic d’integració social (TIS) els
coneixements tècnics i els processos necessaris perquè la intervenció sigui el
més acurada possible. El desenvolupament de coneixements tècnics i processos
va acompanyat de la concreció dels aspectes clau a incorporar al llarg de tota
intervenció.

Paral·lelament a la diversificació de la composició de les famílies (nuclears,
extenses, monoparentals, homosexuals, agregades...), s’ha progressat i diversificat
el tipus d’intervenció amb les famílies. S’ha passat d’una intervenció de caràcter
assistencial i basada en les carències i/o dèficits a intervencions més integradores
i preventives, orientades cap a la pròpia capacitació i apoderament de les famílies.

Sigui com sigui, els reptes i/o problemes que plantegen les famílies del segle XXI
són essencialment diferents als del segle XX. És necessari reorientar les noves
actuacions professionals i incorporar noves estratègies d’intervenció familiar, com
per exemple la parentalitat positiva.

Amb l’objectiu de dotar el TIS del corpus metodològic, procedimental i pràctic,
la unitat s’organitza en dos apartats.

Al primer apartat, “Organització de la intervenció en el si de la família”, la
intervenció s’organitza en un conjunt de fases que orienten i organitzen l’actuació:
valoració de la situació familiar, disseny de la intervenció, i estratègies i tècniques
específiques emprades en la intervenció. Cada família requereix un diagnòstic
propi fonamentat en la informació recollida en la fase de valoració. S’exposen
diferents instruments per a la recollida d’informació com l’entrevista, les coor-
dinacions, el genograma familiar, l’apgar familiar, les xarxes socials i el mapa
familiar.

El disseny de la intervenció es concreta en el pla de millora. Entre les estratègies
i tècniques específiques més habituals en la pràctica professional destaquen
l’entrevista d’intervenció, les visites domiciliàries, el servei d’atenció domiciliària
(SAD), la mediació familiar i el desenvolupament d’habilitats de parentalitat
positiva. A més de planificar les accions, s’han d’organitzar i concretar en la
selecció espais d’intervenció, recursos disponibles i temporalitat. Altres aspectes
clau a incorporar en la intervenció són el respecte per les decisions de cada
membre de la família i l’adequació d’un equip interdisciplinari com a base de
la intervenció.

Al segon apartat, “Seguiment de la intervenció en el si de la família”, es
reflecteix com és de necessària la implicació de la família per aconseguir una
intervenció exitosa, així com un ventall de destreses i habilitats professionals
relacionals per caracteritzar la relació amb la família de suport i ajuda. L’avaluació
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permet emetre judicis de valor i la presa de decisions pertinents per aconseguir
els objectius de millora si se seleccionen els instruments d’avaluació més adients.
Els més significatius són l’observació, el diari de camp i el qüestionari, així com
una sèrie de models de registres de dades (plantilles) amb l’objectiu de tractar i
organitzar la informació.

Per garantir l’assumpció dels continguts de la unitat és recomanable fer les
lectures dels materials proposats, els exercicis d’autoavaluació i, especialment,
les activitats proposades de forma conjunta amb altres alumnes, ja que permeten
practicar tècniques específiques d’intervenció familiar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

2. Organitza la intervenció en la família analitzant les necessitats en l’àmbit
domèstic, personal i relacional.

• Descriu els factors que intervenen en l’adquisició de competències paren-
tals.

• Identifica les necessitats de la família.

• Determina les necessitats de formació, informació, supervisió i acompanya-
ment de la família.

• Relaciona els objectius i estratègies d’intervenció social amb les necessitats
que presenta la família.

• Organitza l’espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada en
pràctica de la intervenció tenint en compte la generació d’entorns segurs.

• Relaciona les mancances i alteracions en la vida quotidiana de la família
amb la intervenció del tècnic en integració social.

• Argumenta la importància de respectar les decisions de cada membre de la
família.

3. Relaciona activitats per al control i seguiment de la intervenció en la família
justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

• Identifica els membres de la família com a agents actius implicats en el
procés de control i seguiments de la intervenció.

• Elabora els instruments d’avaluació que valorin internament i externament
la intervenció.

• Enregistra les dades en els suports establerts per l’equip interdisciplinari.

• Transmet la informació a les persones implicades en la intervenció tant
directa com indirectament.

• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni
sobre les seves pròpies intervencions.

• Justifica la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció.
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1. Organització de la intervenció en el si de la família

Intervenir en el nucli familiar suposa dur a terme actuacions per tal de prevenir,
modificar o resoldre una situació de risc social. Aquesta intervenció es portarà a
terme dins d’un marc de serveis i recursos establerts a cada comunitat autònoma
destinats a la intervenció familiar.

A Catalunya s’ha establert una divisió per zones. Cada zona està formada per
diferents unitats bàsiques a les quals la ciutadania pot adreçar-se directament.
Aquestes unitats compten amb un equip de professionals de l’àmbit social, edu-
catiu, psicològic i ocupacional que s’encarrega de desenvolupar els programes
d’atenció.

Àrees d’intervenció en l’àmbit familiar

• Atenció integral i promoció de la infància

• Atenció i promoció de la gent gran

• Atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional

• Prevenció de la drogodependència i ajut a la reinserció de toxicòmans

• Prevenció i ajut a la reinserció de persones delinqüents

• Atenció a col·lectius afectats per situacions de marginació i discriminació

• Protecció econòmica, social i jurídica de la família

La intervenció professional origina processos de canvi. Són aquests canvis
de funcionament i d’organització diària de la vida familiar els que possibiliten
modificacions positives en l’estructura i la dinàmica familiar. El disseny de la
intervenció s’ajusta a les especificitats de cadascuna de les famílies per tal de donar
una resposta adient a les seves necessitats.

En alguns casos la percepció de la família respecte a la situació que ha generat
la intervenció no és la mateixa que tenen els professionals. De vegades la família
arriba derivada d’altres serveis i no veu la necessitat de la intervenció per part
de les institucions. En aquests casos pot existir un rebuig manifest envers la
intervenció. És imprescindible que la família prengui consciència de la situació i
vegi la utilitat de la intervenció que se li proposa. L’acceptació de la intervenció,
suposa reconèixer certs problemes que no sempre s’accepten.

Els professionals han d’intentar revertir el rol de control pel de suport. Les
habilitats comunicatives i educatives del professional juguen un rol ponderant per
empatitzar amb la família i que aquesta sigui capaç de veure la intervenció com
una possibilitat de canvi en positiu. Només així s’obté la col·laboració de la família
i això facilita l’evolució positiva del cas.
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Consulteu el contingut
sobre l’avaluació del

procés i la valoració dels
resultats a l’apartat

“Seguiment de la
intervenció en el si de la

família” d’aquesta unitat.

Consulteu a “Annexos” els
indicadors de risc i

desemparament en la Llei
14/2010, del 27 de maig,

dels drets i les
oportunitats de la infància

i adolescència.

L’acceptació o resistència que la família mostra envers la intervenció depèn de
les experiències anteriors que la família o els seus membres hagin tingut amb les
institucions.

1.1 Fases de la intervenció

La intervenció social en famílies és un àmbit molt ampli i genèric que ha de
ser delimitat per poder intervenir i elaborar el corresponent pla d’atenció social
familiar o de millora. Aquesta intervenció s’organitza en un conjunt de fases que
orienten i organitzen l’actuació.

En la fase inicial de la intervenció es fa valoració i diagnòstic de la situació
familiar tant a nivell general com específic de cada individu i família. A partir d’a-
questa primera valoració, s’elabora el disseny de la intervenció, desenvolupant
un pla de millora, definint els objectius i les àrees d’intervenció. Posteriorment
s’apliquen un conjunt d’estratègies i tècniques específiques en la intervenció en
la família. I paral·lelament i durant les diferents fases es porta a terme l’avaluació
del procés i valoració dels resultats.

Tant la detecció com l’atenció a les famílies en risc d’exclusió social es produeix
principalment en l’àmbit dels serveis socials bàsics. La derivació i intervenció
dels serveis socials especialitzats es dona en casos on la necessitat i problemàtica
de la família requereix un treball especialitzat, com per exemple quan hi ha factors
de risc greus i/o desemparament en perjudici del benestar dels infants.

1.1.1 Valoració de la situació familiar

Cada família requereix un diagnòstic propi. Aquest diagnòstic es basa en una
valoració inicial per a la qual cal aconseguir el màxim d’informació sobre la
família i la seva dinàmica.

És imprescindible:

• Establir la informació necessària.

• Seleccionar els instruments més adients per a la recollida d’informació.

• Fer una anàlisi de la informació recollida i establir un diagnòstic.

Informació necessària

La informació necessària per al diagnòstic prové de dades extretes dels àmbits
següents: domèstic, personal i relacional.
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L’àmbit domèstic es refereix a la capacitat d’organització domèstica de la família:
l’economia domèstica, el manteniment del domicili, ordre i neteja, la qualitat de
l’alimentació i la higiene i control de salut dels membres de la família.

Els tècnics d’intervenció social han de valorar si cada una d’aquestes necessitats
estan cobertes i a quin nivell, així com també qui les garanteix (dones, homes... ) i
els nivells de responsabilitat de cada membre de la família. En les famílies de risc
d’exclusió social o famílies disfuncionals, les necessitats d’organització domèstica
sovint s’han d’incloure en el pla de treball o millora, perquè són deficitàries i de
fàcil observació.

En l’administració de l’economia domèstica es pot observar quins tipus de des-
peses originen, si aquestes satisfan les necessitats bàsiques (menjar), si gestionen
eficaçment despeses i ingressos, si poden planificar per arribar a fi de mes, si
disposen de xarxa familiar de suport en casos de necessitat, si són dependents
d’ajuts social.

La preparació regular de menjar saludable en l’àmbit domèstic és fonamental per
al desenvolupament sa, del conjunt de membres. Especialment, per als infants i
adolescents, que estan en una etapa de creixement i desenvolupament psicosocial.
Tot i la seva rellevància pel benestar del conjunt de la família, la preparació regular
de menjar saludable no ha gaudit del necessari reconeixement social a nivell
inversió de temps, dedicació i planificació. Tradicionalment, aquesta era una tasca
socialment i pràcticament, atorgada a les dones. I no ha estat fins que les dones
han accedit al món laboral, que s’ha visibilitat i evidenciat com una necessitat i
tasca rellevant.

L’estat de la vivenda i el seu manteniment també és un element indicador a integrar
en la intervenció si aquesta suposa un prejudici per als seus membres, com per
exemple un sistema deficitari o una instal·lació elèctrica perillosa.

Hi ha accidents domèstics que es produeixen en el si de llar previsibles i evitables
amb una mínima previsió. Són els protagonitzats per infants que han ingerit pro-
ductes tòxics, com els de neteja, perquè estan l’abast en lloc d’estar salvaguardats
en un lloc de difícil accés per als infants.

L’àmbit personal recull les necessitats personals bàsiques segons l’article 3 de
la Llei de serveis socials, que són les pròpies de subsistència i la qualitat de vida
de cada persona. És necessari preveure que en la intervenció en el si de la família
pot haver-hi algun membre que per les seves condicions personals requereixi una
atenció especial. El concepte de necessitat personal és variable, dinàmic i flexible
i pot abraçar diferents àmbits (social, econòmic, salut, residencial). Les situacions
que requereixen atenció especial són:

• Discapacitat física, psíquica o sensorial

• Malalties mentals i malalties cròniques

• Necessitats socials, com les relacionades amb la manca d’habitatge o amb
la desestructuració familiar

• Drogodependències i altres addiccions
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• Violència i delinqüència juvenils

• Exclusió i aïllament

• Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i
l’adolescència

• Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar

• Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia,
ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó

• Problemes de convivència o de cohesió social

• El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars

• Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa

• Urgències socials

• Emergències socials per catàstrofes

• Petició d’asil

En les necessitats personals s’hi han d’incloure aquelles persones amb una
manca d’autonomia funcional per al desenvolupament de les activitats bàsiques
per la vida diària (ABVD), enteses com les activitats més elementals que permeten
a les persones desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia, com la higiene
personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat, el reconeixement de
persones i objectes, l’orientació...

En l’àmbit estatal hi ha la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència que
regula i ordena la seva atenció. A Catalunya, la llei ha derivat en el sistema català
d’autonomia i atenció a la dependència, integrat dins del sistema públic de serveis
socials. Les entitats locals gestionen el servei d’ajuda al domicili.

En l’àmbit relacional cal observar les relacions entre els membres i a cada mem-
bre de manera individual. Calen variables quantitatives, però també qualitatives,
en molts casos de caràcter subjectiu, relacionades amb la qualitat de la convivència
i les dinàmiques familiars, les relacions afectives, els factors estressants i les
relacions amb l’entorn social i familiar. La percepció que té de la situació cadascun
del seus membres és important.

La família i les xarxes socials són cabdals en el desenvolupament vital de les
persones. A més, en el nostre país la família continua essent la base on es
fonamenta la protecció social dels seus membres. En les darreres dècades, fruit
dels canvis socials, s’han modificat les demandes al sistema de serveis socials
i això ha evidenciat situacions de necessitats relacionals com les disfuncions
familiars, la violència, el desemparament, l’aïllament i l’estigmatització.

Les situacions de necessitat en l’àmbit relacional inclouen les dificultat en les
relacions socials, produïdes per la manca de relacions o per la presència de
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relacions disfuncionals que afecten negativament el desenvolupament psicosocial
dels membres de la família.

S’identifiquen dues subcategories:

1. Relacions familiars disfuncionals: situacions provocades per la manca
d’assumpció de les funcions de suport i ajuda de la família. S’inclouen
situacions de violència (masclista, contra els infants, persones dependents),
de desemparament i negligència en atenció a les persones vulnerables
(infants, gent gran, persones amb discapacitat) i d’aïllament per no disposar
de xarxa familiar.

2. Relacions socials amb dèficits: situacions derivades de les dificultats d’una
persona o grup, per integrar-se en el seu context més proper. Les dificultats
poden ser en el si de la mateixa persona o grup (aïllament) o produïdes per
l’entorn (estigmatització i rebuig).

La situació familiar és dinàmica i variable, depèn del seu cicle vital, de l’edat
dels seus membres i de les corresponents necessitats psicoeducatives (si hi ha
infants, el nombre, edat i característiques personals), el tipus de familia i llurs
respectius recursos (famílies monoparentals, nuclear... ), la possible presència de
crisis familiars (el dol davant la pèrdua d’un membre) la distribució i repartiment
de rols i responsabilitats i llurs competències parentals per atendre les necessitats
físiques, emocionals, cognitives i socials dels seus membres, especialment dels
infants i persones dependents.

El coneixement dels factors de risc i els factors de protecció és bàsic per orientar
la valoració familiar. Els factors de risc són els factors personals o socials
presents en la família que al llarg del temps pot augmentar la probabilitat de
desenvolupar o patir una necessitat social mentre que els factors de protecció
preserven, redueixen o atenuen la probabilitat desenvolupar necessitats socials.

A la taula 1.1 es mostren factors de risc i factors de protecció infants i adolescents
rellevants i significatius a tenir

La primera fase d’intervenció és fer un diagnòstic precís a través de la
valoració de les seves necessitats i potencialitats.

Taula 1.1. Llistat d’indicadors i factors de protecció infants i adolescents

Factor FR FP

Característiques personals de l’infant o l’adolescent

Estat físic i/o desenvolupament evolutiu de l’infant o l’adolescent

Estat psicològic de l’infant o l’adolescent

Característiques comportamentals de l’infant o l’adolescent

Antecedents de maltractament infantil en l’infant o l’adolescent

Característiques personals dels pares, tutors o guardadors

Estat físic dels pares, tutors o guardadors
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Taula 1.1 (continuació)

Factor FR FP

Estat psicològic dels pares, tutors o guardadors

Toxicomanies i/o addiccions dels pares, tutors o guardadors

Conducta violenta, antisocial, delictiva i/o de risc dels pares, tutors o
guardadors

Estudis o formació i habilitats dels pares, tutors o guardadors

Estudis i/o formació dels pares, tutors o guardadors

Habilitats socials dels pares, tutors o guardadors

Situació laboral dels membres de la família

Treball i situació laboral

Hàbits i relacions laborals

Horari laboral

Situació econòmica de la família

Característiques comportamentals de l’infant o l’adolescent

Antecedents de maltractament infantil en l’infant o l’adolescent

Antecedents dels pares, tutors o guardadors

Història personal de maltractaments i/o abandonament infantil en els pares,
tutors o guardadors

Història de conducta violenta, antisocial i/o delictiva dels pares, tutors o
guardadors

Característiques familiars

Composició i estructura de la família

Dinàmica familiar

Situacions i esdeveniments familiars estressants

Antecedents de violència en la família

Relacions de parella

Comunicació i suport en la parella

Continuïtat de la relació de parella

Conflictivitat en la parella

Violència en la parella

Relacions dels pares, tutors o guardadors amb l’infant o l’adolescent

Habilitats en la funció parental

Disciplina parental

Expectatives vers l’infant o l’adolescent

Interacció i comunicació paternofilial

Afectivitat i vinculació paternofilial

Característiques de l’habitatge

Disponibilitat d’habitatge

Condicions de la llar

Xarxa familiar i social

Relacions i/o suport de la família extensa
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Taula 1.1 (continuació)

Factor FR FP

Xarxa de suport social dels pares i/o de la família

Xarxa de relacions socials de l’infant o l’adolescent

Característiques de la comunitat

Escola i context escolar

Barri i context comunitari

Disponibilitat i/o accessibilitat als serveis de suport

Font: Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6530

D’acord amb l’enfocament tradicional es valorava la família a partir de la
investigació i l’avaluació de factors de risc, generalment agrupats per àmbits
com ingressos econòmics, habitatge, treball, salut, atenció i cura, addiccions...
Actualment s’ha ampliat el paradigma de la valoració, i s’hi inclouen els factors de
protecció, que són els recursos de què disposa la pròpia família per generar canvis
en positiu reconeixent la família com a dinàmica i subjecta a canvis particulars.

Dues famílies poden tenir factors de risc similars, però la forma d’afrontar les seves
necessitats i la seva actitud davant les crisis vitals, considerades com a factors de
protecció, condicionen substancialment la seva valoració i posterior intervenció.

Per exemple, una família amb similars factors de risc com l’atenció deficitària
als infants, combinada amb problemes de salut mental d’un dels progenitors, no
disposa del mateix diagnòstic i posterior intervenció si s’observa un vincle afectiu
positiu de l’altre progenitor cap als infants, si accepta la intervenció i si disposa
d’una xarxa familiar pròxima i positiva de suport a la família.

El temps de la fase de valoració ha de ser curt, però alhora suficient, per reunir
les dades necessàries i rellevants. En principi, en unes tres setmanes s’hauria de
disposar d’una primera valoració.

Instruments per a la recollida d’informació

El professional necessita disposar d’una visió global i integrada de la situació en
la qual ha d’intervenir. Necessita dades objectives, però també subjectives.

Algunes de les tècniques més útils són:

• Entrevista

• Coordinació amb la xarxa professional de la família

• Genograma familiar

• Apgar familiar

• Ecograma familiar

• Xarxes socials
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• Mapa familiar

L’entrevista és una de les tècniques més habituals en les intervencions amb
la família. És una reunió formal, planificada i prèviament acordada entre el
professional i la família amb una finalitat concreta. La finalitat pot ser:

• Conèixer les necessitats de la família que empren el servei i definir un pla
de millora.

• Fer el seguiment del pla de millora i dels acords establerts, potenciar les
capacitats parentals.

• Donar suport en situacions de crisi familiar...

L’entrevista d’observació i estudi és la pròpia de la fase de valoració i diagnòstic.
Té per objectiu explorar més profundament la situació que presenta la família,
recollir i informació i aprofundir en el coneixement de les causes dels problemes,
el rol de cada membre, saber si hi ha resistències a la col·laboració o al canvi. És
una tècnica que es basa principalment en la comunicació verbal, però alhora el
professional ha de conèixer i saber gestionar la comunicació no verbal (posició
corporal, to de veu, forma de parlar...).

El professional ha d’elaborar prèviament una guia en forma de llistat temàtic, dels
àmbits i/o aspectes a tenir presents durant l’entrevista, en funció de l’objectiu,
la persona (o persones) a entrevistar. Les entrevistes sense guia ni planificació
prèvia tenen l’alt risc de derivar en aspectes irrellevants i generar una sensació de
desordre argumental i pèrdua.

El professional és el responsable de dirigir l’entrevista. Ha d’integrar la totalitat
del guió i no perdre de vista els temes rellevants a abordar, intentant entrellaçar
i introduint els temes de la forma més natural possible, evitant al màxim de fer
preguntes aïllades. Es recomanable anar abordant dels temes més generals als
més personals, i permetre generar un clima progressiu de major confiança.

Durant l’entrevista sorgeixen elements cognitius, emocionals i culturals i el
professional ha de gaudir d’un conjunt de competències elevades per al correcte
desenvolupament de l’entrevista, combinant el coneixement tècnic amb les habili-
tats comunicatives.

Si es pretén propiciar canvis en el si de la família, es necessita la seva col·laboració.
Cal establir una bona relació professional-família, assentada en la confiança,
l’empatia, l’eficàcia i l’actitud ètica.

Hi ha una sèrie d’indicacions a integrar per al correcte desenvolupament de
l’entrevista:

• Mostrar actitud d’interès i escolta activa del professional. Saber escoltar i
no tenir pressa per valorar i resoldre les situacions.

• Conèixer i gestionar la comunicació no verbal
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La comunicació no verbal, ha de donar suport a la verbal. Elements com la posició
corporal, mirada als ulls, to de veu agradable o el lloc que ocupa l’entrevistat s’han
de tenir en compte.

• En les entrevistes realitzades a diferents membres de la família, assegurar-se
que tots/es tenen la possibilitat d’expressar-se i ser escoltats, emfasitzant la
rellevància de totes les valoracions i percepcions.

• Saber utilitzar els silencis. Sovint es produeixen silencis i poden resultar
incòmodes. Saber gestionar-los implica ser pacients i no mostrar-se incòmo-
des. Davant situacions emocionals complexes, les persones poden sentir-se
bloquejades i necessiten de major temps de resposta.

• Sintetitzar la informació al final de l’entrevista, per valorar la seva pròpia
comprensió com la nostra capacitat de transmissió.

• Emfasitzar els aspectes positius que poden anar sorgint.

Les famílies poden expressar emocions negatives i tenir una relació distant inicial.
Els professionals han de ser capaços d’evidenciar algun aspecte positiu, tot i que
aquest sigui valorat com a no rellevant.

La coordinació amb la xarxa professional d’atenció a la família és vital. Per
a les famílies amb infants/adolescents és habitual, en el procés de valoració,
coordinar-se amb professionals de l’àmbit escolar, els centres oberts, els serveis
de salut mental..., per valorar, entre altres aspectes, l’adaptació de infant a l’escola,
la relació escola-família i altres aspectes.

Aquestes coordinacions són les reunions formals que es donen entre la xarxa
professional del conjunt de recursos i/o serveis que fa ús la família, per intercanviar,
constrastar i/o corraborar la informació de aporta la família. Permeten accedir a la
visió que tenen altres professionals implicats de les dinàmiques i la implicació
de la família. També donen la possibilitat de dissenyar estratègies conjuntes
d’intervenció.

En casos d’absentisme en una família, la coordinació amb l’escola és necessària
tant per conèixer el grau d’absentisme com per debatre conjuntament la millor
forma per reduir-lo i involucrar la mateixa família per assumir-ho.

El genograma familiar és una representació gràfica de la família que donen
informació significativa sobre la seva estructura (tipus de família), dades demogrà-
fiques dels membres (sexe, edat ...) i el tipus de relacions entre els seus membres
(positius, distants, conflictiva i trencada). Es recomana com a mínim la inclusió
de tres generacions en un genograma (vegeu figura 1.9).

És una eina clàssica d’ús comú en les intervencions amb famílies, perquè propor-
ciona de forma ràpida i esquemàtica coneixements significatius i alhora permet
formular hipòtesis entorn dels problemes en el seu context familiar.

Per la realització de genogrames i la seva posterior interpretació s’usen formes
estandarditzades:
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• Ús de figures (rodona o quadrat) que simbolitzen el gènere (vegeu figura
1.1). A l’interior de la figura s’hi pot fer constar l’edat de la persona. Per
identificar la persona clau entorn de qui es construeix el genograma, es
representa amb doble línia: doble rodona si és una nena i doble quadrat
si és un nen (vegeu figura 1.2). Per indicar una persona morta, es posa una
X dins el cercle, amb l’edat que va morir a l’interior (vegeu figura 1.3).

Figura 1.1. Representació de gènere:
dona i home

Figura 1.2. Representació persona
principal

Figura 1.3. Representació persona mor-
ta

• Ús de línies per simbolitzar el tipus de relacions formals entre els proge-
nitors (casats, separats, divorciats... ), la presència de fills, i les relacions
interpersonals entre els membres (molt estreta, molt estreta però conflictiva,
conflictiva, propera, trencada i distant) (vegeu figura 1.4). Els fills pengen
de la línia que connecta la parella i es dibuixen d’esquerra a dreta, de major
a menor edat. L’exemple de figura 1.5 mostra una parella amb un fill i dues
filles. Per representar el nucli de convivència d’una família s’encerclen els
membres en una línia discontínua.
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Figura 1.4. Representació de relacions de parella

Les línies que connecten home i dona per la part de baix representen
matrimoni. Es pot afegir la data de matrimoni (m). Si és una parella de fet,

la línia que els uneix és discontinua. La línia obliqua simbolitza
separacions, dues línies obliqües simbolitzen divorci. Es pot afegir l’any de

separació (s) i l’any del divorci (d).

Figura 1.5. Representació dels fills

• Ús de símbols per a embarassos, pèrdues, avortaments i morts al néixer
(vegeu figura 1.6).

Figura 1.6. Representació dels embarassos, pèrdues, avortaments i
morts al néixer

• Ús de símbols per al nucli de convivència (vegeu figura 1.7).
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Figura 1.7. Representació del nucli de convivència

• Ús de símbols per a relacions interpersonals entre membres de la família
(vegeu figura 1.8).

Figura 1.8. Representació de relacions interper-
sonals entre membres de la família

Aquestes són les dades bàsiques més habituals. Se’n poden incloure d’altres:

• Dades demogràfiques: anys de naixement i mort, dates de les unions,
separacions, ruptures..., pofessió, nivell educatiu.

• Dades entorn del nivell de funcionalitat, com la salut, emocional o social
(drogoaddicció, ansietat ...)

• Successos familiars crítics: històries de migracions, canvis de relacions...

La recerca d’informació necessària per a un genograma es fa amb un membre o
més de la família, sovint en el context d’entrevista inicial. El tipus de relacions
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Genopro

Els professionals en l’àmbit de la
intervenció familiar fan servir
programaris específics per fer
genogrames. Un dels més
populars Genopro, que disposa
d’una gran diversitat de figures i
relacions per aproximar-nos a la
família.

entre els membres pot complementar-se, a més de la pròpia informació aportada
per la família, per les observacions del tècnic.

Genograma de quatre generacions

Figura 1.9. Genograma

Representació de quatre generacions

El genograma presenta la següent informació:

• La persona principal és un nen: Adrià, de 4 anys.

• Les quatre generacions representades són la generació de l’Adrià, els seus pares (Mohamed
i Nerea), els seus avis/àvies (Roser i Ramon) i els seus besavis (Júlia i Maria).

• El nucli de convivència de la persona principal és l’àvia materna (Roser), el company
sentimental de l’àvia (Toni) i la besàvia materna (Maria).

• La mare de l’Adrià, la Nerea, té una relació distant amb el seu fill i relacions conflictives amb
el pare de l’infant, Mohamed, i també amb un excompany sentimental, Pepe.

• L’Adrià té una relació positiva amb la Roser i el Toni (àvia materna i el seu company
sentimental)

• No hi ha relació (relació trencada) entre el pare de l’Adrià, Mohamed, i l’Adrià.

• Hi ha una relació positiva entre l’àvia Roser i la seva mare Maria (besàvia de l’Adrià).

S’han representat el tipus de relacions interpersonals més pròximes i en relació amb la
persona principal (Adrià).

Un apgar familiar és un instrument quantitatiu dissenyat pel doctor Gabriel
Simlkstein al 1978, per analitzar l’estat funcional de la família, mitjançant la
pròpia percepció dels seus membres.

L’apgar familiar valora el grau de satisfacció en cinc paràmetres bàsics de la funció
familiar:
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• Adaptabilitat: capacitat d’emprar recursos intrafamiliars i extrafamiliars per
resoldre problemes en moments de crisi.

• Participació: implicació dels membres en la presa de decisions i responsa-
bilitats familiars.

• Grau de creixement: maduració emocional i física així com l’autorealització
aconseguida producte del suport i assessorament entre els membres de la
família.

• Afecte: relació d’amor, afecte, respecte i atenció entre els membres famili-
ars.

• Resolució: compromís de dedicació als altres membres familiars, conside-
rant el temps invertit, els mitjans econòmics ... I si aquesta dedicació satisfà
les necessitats emocionals i físiques del conjunt dels membres de la família.

La persona enquestada ha de valorar cada un dels 5 paràmetres, en una escala de
0 a 4 punts. De la suma total dels punts se’n deriven 4 tipologies de famílies de
major a menor funcionalitat.

Des de la seva creació, es poden trobar diferents adaptacions una de les variacions
més útil és l’apgar infantil adaptat a nens a partir de 8 anys. Un dels avantatges
d’aquesta tècnica és la fàcil i àgil aplicació i avaluació. És adient emprar-la en el
moment de realitzar el diagnòstic familiar i és aconsellable combinar-la amb altres
tècniques de valoració familiar com les entrevistes, el genograma o l’ecomapa.

Escala de funcionalitat familiar

La interpretació dels punts obtinguts a la taula 1.2 és:

• Funció familiar normal: 17-20 punts

• Disfunció lleu: 16-13 punts

• Disfunció moderada: 12-10 punts

• Disfunció severa: 9 punts o menys

La interpretació dels punts obtinguts a la taula 1.3 és:

• Funció familiar normal: 7-10 punts

• Disfunció moderada: 4-6 punts

• Disfunció severa: 0-3 punts
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Taula 1.2. Apgar familiar. Model per a adults

Funció Mai
(0 punts)

Quasi mai
(1 punt)

Algunes
vegades
(2 punts)

Quasi
sempre
(3 punts)

Sempre
(4 punts)

Estic satisfet amb el suport que rebo de la meva família quan tinc algun
problema o necessitat

Estic satisfet amb la participació que la meva família em dona i em
permet

Estic satisfet com la meva família accepta i dona suport als meus
desitjos d’emprendre noves activitats

Estic satisfet com la meva família expressa els afectes i respon a les
meves emocions, com ràbia, tristesa, amor...

Estic satisfet com compartim amb la família:
• El temps per estar junts
• Els espais de la casa
• Els diners

Puntuació

Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014) Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014)

Taula 1.3. Apgar familiar. Model infantil

Funció Quasi mai
(0 punts)

Algunes
vegades
(1 punt)

Quasi sempre
(2 punts)

Quan alguna cosa em preocupa, puc demanar suport a la meva família

M’agrada la forma com la meva família parla i comparteix els seus problemes amb mi

M’agrada com la meva família em deixa fer les coses noves que vull fer

M’agrada el que fa la meva família quan estic feliç, trist, enfadat...

M’agrada com la meva família i jo compartim temps junts

Puntuació

Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014) Font: M. A. Alcalá Espinoza; M. Suárez Cuba (2014)

L’ecomapa familiar és un instrument que integra el nucli de convivència del
genograma. S’empra per estudiar l’estructura de la família i especialment per
conèixer com es relaciona la unitat familiar amb altres grups que l’envolten com
la família extensa, amics, veïns... (vegeu figura 1.10).

Serveix per identificar recursos externs de la família, detectar carències, diagnos-
ticar problemes dins de la pròpia família i detectar problemes d’exclusió social.
Part de la seva utilitat, igual que Apgar, és la seva fàcil aplicació que serveix de
suport en processos com l’avaluació i la intervenció amb la família.

Primer es fa el genograma familiar. Després s’identifica l’entorn: la persona
identifica diferents xarxes socials (escola, feina, la comunitat veïns, amics, família
extensa...), que es representen gràficament al voltant del genograma. Per últim, es
defineixen el tipus de relacions, emprant diferents línies, que són les mateixes que
les emprades en definir les relacions entre les persones d’una família (positives,
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distants, conflictives, trencades).

Figura 1.10. Ecomapa familiar

Les xarxes socials són un grup de persones: membres de la família de convivència,
família extensa, veïns, amics, companys de feina..., capaces de donar suport real i
perdurable a una persona o família (vegeu figura 1.11).

Com a instrument de recollida d’informació, és una tècnica gràfica diagnòstica
pròpia del model ecològic que representa i visualitza el suport social dels membres
de la família en forma de xarxes concèntriques de major (número = 1) a menor
rellevància (número = 3).

Figura 1.11. Xarxa social d’una persona

La principal diferència amb l’ecomapa és que les xarxes socials representen un
membre de la família, situant-se al centre del gràfic. L’ecomapa analitza la família
en el seu conjunt.
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La mateixa persona subjecte d’intervenció ha d’anar identificant i situant en el
gràfic les persones que componen la seva xarxa social identificant el tipus de
relació i la seva intensitat. La seva finalitat és identificar les potencialitats de la
xarxa de la persona i concretar els seus propis recursos.

El mapa familiar és la representació de l’espai físic de la llar de la família. Aquest
espai és on resideix la família i es cobreixen principalment les seves necessitats.
L’objectiu és conèixer els confins territorials i emocionals de l’individu dins de
la seva família. El tipus d’informació resultant permet indagar entorn d’aspectes
determinants de la interacció familiar.

El mapa familiar permet conèixer dades rellevants:

• Característiques físiques de la llar. Proporció de metres quadrats per a cada
membre de la família, nombre habitacions i banys.

• Distribució dels membres de la família. Lloc on es relacionen i comuniquen.

• Problemes detectats per la família relacionats amb espai físic i intimitat,
llocs de relació, grau de satisfacció de la llar i alternatives de millora.

Primer es demana a la persona que dibuixi un plànol de la seva llar, especificant
les habitacions i qui les ocupa i els espais comuns, com el menjador, sala d’estar,
bany... A més de la descripció i distribució dels espais, se li pregunta per l’ús
dels espais comuns: on mengen, estudien, discuteixen... Finalment, s’afegeixen
els tipus de canvis que suggereix per viure millor i/o estar més còmodes. Després
de recollir les dades, cal relacionar-les entre si i, havent fet una síntesis, es fa
un diagnòstic social en el qual s’interpreten totes les informacions anteriors. El
diagnòstic suposa la síntesi, interpretació i avaluació professional d’una situació,
que ha d’incloure l’apreciació que té la pròpia família de les seves necessitats,
problemes i/o capacitats.

Establiment del diagnòstic

El diagnòstic és un dels elements clau de tota pràctica social, perquè pretén un
coneixement real i concret d’una situació sobre la qual es realitzarà una intervenció
social per resoldre la situació o el problema.

La finalitat del diagnòstic és servir de base per programar accions concretes i
proporcionar un quadre de la situació que serveixi per seleccionar i establir les
estratègies d’actuació.

Els elements que ha d’incloure el diagnòstic són:

• Identificació de les necessitats, problemes i oportunitats de millora

• Identificació dels factors determinants, factors de risc i de protecció

• Pronòstic de la situació: previsió de millora en la intervenció

• Identificació els recursos i medis d’acció existents
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• Determinació de prioritats

• Establiment d’estratègies d’acció

Col·laboració de la família en l’establiment del diagnòstic i la presa de
decisions

Hi ha famílies que col·laboren en tot el procés, establint un vincle i una aliança
constructiva entre el professional i la família, facilitant en tot moment la seva
disposició de canvi i/o millora. També hi ha famílies amb actituds inicials no
col·laboradores que defineixen el problema des de la seva negació (“no tenim cap
problema”), el no reconeixement (“el problema és un altre”) o la no acceptació de
la intervenció familiar (“el problema sou vosaltres”).

Tot i el rebuig inicial de la família davant de la intervenció, el professional ha
d’intentar crear un clima de col·laboració, atès que és una part essencial del procés
d’intervenció i del seu èxit. Per afavorir la seva col·laboració, s’ha de donar suport
i acompanyar la família perquè aquesta assumeixi i reconegui el seu problema,
assumeixi la seva responsabilitat en el problema com en la capacitat per modificar-
lo i assumeixi els beneficis que li pot comportar la intervenció.

Establiment de les necessitats

Sovint ens preguntem sobre a qui correspon determinar les necessitats de la família.
Als professionals? A la família? Què succeeix quan la determinació de les
necessitats dels professionals no es correspon amb les sentides i viscudes per la
família?

Les recerques en la intervenció de famílies multiproblemàtiques o disfuncionals
mostren com la implicació i col·laboració de la família és bàsica per a l’èxit
de la intervenció. Situen el professional com el principal recurs, amb les seves
habilitats i capacitats comunicatives, assertives i empàtiques amb la família com
a determinants en tot el procés de la intervenció.

En tot moment s’ha de comptar amb la participació de la família, inclús en la seva
percepció de les necessitats i/o mancances. Si inicialment no corresponen les
diferents necessitats entre professionals i família, s’ha de ser flexible, assumir les
de la família i anar integrant les diferents necessitats valorades pels professionals

La informació és un dret reconegut per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, com a dret a la informació en l’àmbit de serveis socials (article 10). Es
determina que totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç
sobre els serveis i que, en especial, tenen dret a:

• Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions
disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre
els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de
presentació de queixes i reclamacions, que han de ser exposats de forma
visible en els centres d’atenció.
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• Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la
valoració de llur situació, la qual, si escau, ha d’incloure la qualificació de
les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.

L’accés als serveis socials és un dret, no una obligació. Així ho especifica l’article
9 sobre el dret d’accés als serveis socials la citada llei.

• Totes les persones tenen dret a accedir a l’atenció social i a gaudir-ne, sense
discriminació per raó de lloc de naixement, ètnica, sexe, orientació sexual,
estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol
altra circumstància personal o social.

• Els destinataris dels serveis socials, tenen dret, entre altres a:

– Disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o conviven-
cial, en funció de la valoració de la situació.

– Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renún-
cia afecti als interessos de menors d’edat o de persones incapacitades
o presumptament incapaces.

– Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de
mesures o de recursos que s’han d’aplicar, i també participar en la
presa de decisions sobre el procés d’intervenció acordar.

Es reconeix la participació de les persones i la família en la presa de decisions
en la intervenció, com també el dret de renúncia a rebre les prestacions i/o
serveis, excepte que aquesta renúncia afecti negativament els interessos de menors
d’edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces. Ens constata
aquí un límit en la necessària flexibilització professional en la intervenció en la
família: la protecció de les persones vulnerables en la família (infants, persones
incapacitades), ponderant la seva atenció, davant d’altres interessos/necessitats
familiars. Així, en una intervenció familiar on hi hagi infants que tenen els
drets vulnerats, en la determinació de les necessitats de la família, aquests s’han
d’incloure en el pla d’atenció familiar, encara que la família no ho contempli.

Inevitablement, el factor del control professional que suposa la intervenció fami-
liar quan la família no ha sol·licitat la demanda és de difícil intervenció, especial-
ment si el que es pretén és generar canvis positius en una família disfuncional. Tot i
això, és necessari treballar conjuntament amb la família i intentar que aquesta vagi
incorporant la intervenció com una possibilitat de canvi positiva, tant en benefici
dels infants com dels progenitors.

Hi ha altres tipus d’intervencions socials en el si de les famílies integrades
socialment que precisen sols informació dels recursos i/o serveis específics del
seu entorn social proper.

Conjunt d’habilitats requerides per les famílies

Per poder determinar les necessitats de la família, cal conèixer el conjunt d’ha-
bilitats necessàries que han de gaudir les famílies amb infants a càrrec. Tot i el
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reconeixement de la família com el garant de la protecció social i desenvolupa-
ment del conjunt dels seus membres, la recerca en l’anàlisi i l’avaluació de les
competències parentals continua essent escassa.

Partint d’aquesta preocupació, l’equip del psicòleg J. Rodrigo, junt amb altres
professionals, han elaborat de forma esquemàtica el conjunt d’habilitats requerides
en la tasca vital de ser pares (vegeu la taula 1.4):

Taula 1.4. Habilitats requerides en la tasca vital de ser pares

Grup Habilitats

Habilitats educatives • Calidesa i afecte en les relacions i reconeixement dels èxits evolutius
aconseguits a la mida de les seves possibilitats
• Control i supervisió del comportament del menor gràcies a la comunicació i
foment de la confiança en les seves bones intencions i capacitats i organització
d’activitats de lleure amb tota la família
• Estimulació i suport a l’aprenentatge: foment de la motivació, proporcionar
ajuda contingent a les capacitats del menor, planificació de les activitats i
tasques, orientació cap al futur i implicació en l’educació formal (escola)
• Actitud ètica davant la vida i educació en valors
• Adaptabilitat a les característiques del menor: capacitat d’observació i
flexibilitat per ajustar-se als canvis evolutius, perspectivisme (capacitat de
posar-se al lloc de l’altre), autocorrecció davant els errors, reflexió sobre la praxi
educativa i flexibilitat per aplicar les pautes educatives
• Autoeficàcia parental: Percepció de les pròpies capacitats per dur a terme el
paper de pares
• Locus de control intern: Percepció que es té control sobre les seves vides i
capacitat de canviar el que passa al seu voltant que hagi de ser canviat

Habilitats d’Agència
parental

• Acord en la parella: s’acorden amb la parella els criteris educatius i els
comportaments a seguir amb els fills
• Percepció ajustada del rol parental: Es té una idea realista que la tasca de ser
pares implica esforç, temps i dedicació
• Reconeixement de la importància dels progenitors en el benestar del menor

Habilitats d’autonomia
personal i cerca de
suport social

• Responsabilitat davant el benestar de l’infant
• Visió positiva de l’infant i de la família
• Buscar ajuda de persones significatives per tal de complementar el rol parental
en lloc de substituir-lo o devaluar-lo
• Identificar i utilitzar els recursos per cobrir les necessitats com a pares i com a
adults
• Recerca d’ajuda de persones significatives i / o institucions quan té problemes
personals i/o amb els fills
• Confiança i col·laboració amb els professionals i institucions que els volen
oferir suport i ajuda

Habilitats per a la vida
personal

• Control dels impulsos
• Assertivitat
• Autoestima
• Habilitats socials
• Estratègies d’afrontament davant situacions d’estrès
• Resolució de conflictes interpersonals
• Capacitat per respondre a múltiples tasques i reptes
• Planificació i projecte de vida
• Visió optimista i positiva de la vida i dels problemes i crisis

Habilitats d’organització
domèstica

• Manteniment de la neteja i ordre de la casa
• Higiene i el control de salut dels membres de la família
• Preparació regular de menjars saludables
• Arranjaments i manteniment de l’habitatge

M. J. Rodrigo et al. (2008)

A partir de l’esquema de les habilitats, una proposta operativa és reconèixer a la
família aquelles habilitats que ja gaudeix i desenvolupa de forma competent, així
com detectar aquelles que precisa introduir i/o modificar i transformar-les en les
necessitats de informació, formació, supervisió i acompanyament.
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Supervisió i acompanyament

La supervisió i l’acompanyament dels professionals en la intervenció en el si de
la família està dirigida al conjunt de les famílies que s’intervé, però especialment
en aquelles que presenten certes dificultats i/o problemàtiques específiques. Cal
acompanyar i supervisar el procés d’intervenció per anar identificant els canvis
positius significatius i també per anar redefinint i readaptant els objectius, en
aquells àmbits de més difícil canvi i/o modificació i poder reorientar la intervenció
si és necessari.

En funció dels riscos i problemàtiques associades, com del procés i col·laboració
de la família, la supervisió i acompanyament professional a la família serà variable.
Les famílies amb una major problemàtica es fan supervisions i acompanyament
més intensius (per exemple, fent visites domiciliàries 1 o 2 cops per setmana), a di-
ferència de les que presenten menys dificultats (per exemple, visites domiciliàries
mensuals).

Introduir, modificar i/o canviar certes actituds i incorporar aspectes de la parenta-
litat positiva en aquest mateix nucli familiar, requereix, a més de la participació en
el programa específic d’intervenció familiar (metodologia grupal), el suport d’un
treball familiar en el si del propi domicili, reforçant els continguts apresos en el
programa i alhora intervenint, acompanyant i supervisant periòdicament el seu pla
específic d’atenció.

1.1.2 Disseny de la intervenció: pla de millora

Després de la fase de valoració i establiment d’un diagnòstic, un cop s’han
identificat els aspectes problemàtics i s’han establert les necessitats per tal de
millorar la situació, és necessari planificar la intervenció. Aquesta fase es concreta
amb el desenvolupament d’un pla de millora amb la família i la seva imple-
mentació. Se selecciona l’àmbit d’intervenció (habilitats educatives, d’agència
parental, d’autonomia personal i recerca de suport social, per la vida personal i
habilitats d’organització domèstica) del que sorgirà el corresponent pla d’atenció
social familiar.

Hi ha famílies disfuncionals que necessiten una intervenció integral en tots i cada
un dels àmbits mencionats. Tot i així, és recomanable iniciar i seleccionar un
àmbit i anar valorant progressivament la inclusió d’altres àmbits. Si es detecten
en la família factors de risc en perjudici dels infants, l’àmbit la intervenció es
focalitza a disminuir i prevenir-ne de nous, posant l’accent en aquelles habilitats
educatives i/o parentals, necessàries per superar-los.

Hi ha diferents models de pla d’atenció social familiar, atenent als protocols
de les diferents institucions públiques o del tercer sector. Tot i la diversitat de
models, hi ha uns paràmetres comuns en la majoria del plans de millora de famílies
disfuncionals amb infants a càrrec (vegeu el punt “Document d’acords”).
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El pla de millora és la proposta d’actuacions, resultant d’un procés previ de
valoració que recull i formalitza els objectius de millora i les corresponents
actuacions dirigides a enfortir els punts forts i resoldre o superar els dèbils,
de forma prioritzada i temporalitzada.

En aquesta fase de disseny adquireix especial rellevància la col·laboració de la
família mitjançant un procés de negociació col·laborativa en què es mantingui
l’aliança de treball. Si aquesta no es produeix des d’inici, el professional ha
d’incentivar perquè progressivament la família accepti i participi en el seu procés
de millora.

Definició dels objectius

Una perspectiva realista i un diagnòstic competent han de ser la base en la definició
d’uns objectius abordables. En funció de la finalitat de la intervenció, els objectius
poden estar orientats a:

• Implicar l’usuari en el pla de treball.

• Prevenir situacions de risc.

• Donar ajut i suport a la unitat familiar.

• Millorar les habilitats i recursos de la família per a l’exercici de les seves
funcions.

És molt important fer una correcta formulació d’objectius, ja que determinaran
la selecció coherent de les actuacions i una adequada valoració posterior dels
resultats. En funció del grau de concreció, els objectius són: objectius generals,
específics i operatius. Aquests tres nivells han de ser coherents. El generals
corresponen al pla general, i progressivament es concreten en específics i operatius
en el disseny de cada actuació.

Per a la redacció d’objectius cal tenir en compte les característiques següents:

• Coherents: els objectius han de ser coherents amb el tipus d’intervenció
recomanat: intervenció familiar, mediació, adquisició habilitats parentals...

• Viables i realistes: han de ser assumibles per la mateixa família. Si els
objectius marcats són excessivament ambiciosos per a la família, convé
adaptar-los perquè puguin visualitzar certes fites. La no consecució pot
derivar en frustració i manca de confiança de la família amb els tècnics i
els serveis.

• Motivadors i orientats cap a l’acció pràctica i real: fonamentats en un interès
real d’abordatge i millora de la situació familiar.

• Avaluables: s’han de poder mesurar clarament.
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L’estructura lingüística que presenten ha de ser coherent i han de començar
sempre amb un verb en infinitiu. Aquest infinitiu no ha de ser compost. Per
exemple, no pot ser “saber interpretar” sinó “interpretar”. L’estructura bàsica d’un
objectiu és una oració enunciativa simple amb aquests elements: verb en infinitiu
+ complement directe + complement circumstancial (infinitiu + CD + CC).

Àrees d’intervenció

A partir de la detecció de les dificultats familiars, s’estableixen les àrees sobre les
quals cal organitzar la intervenció. De la mateixa manera que cal formular uns
objectius assumibles per a la família i ajustats a la percepció de la seva situació, la
proposta d’actuacions ha d’anar d’acord tant amb les necessitats reals de la família
com amb les seves capacitats d’assumir-les.

Les àrees subjectes d’intervenció i els indicadors derivats són:

1. Situació socioeconòmica

• Cobriment de les necessitats econòmiques de la família

• Planificació de despeses en base al pressupost familiar

• Independència econòmica

2. Situació laboral

• Inserció laboral: cerca treball de forma activa

• Manteniment del treball

• Millora del treball

3. Salut, alimentació i higiene

• Bon estat de salut

• Control i seguiment pediàtric/mèdic

• Dieta variada i equilibrada

• Normes bàsiques d’higiene personal

• Supervisió de la higiene dels fills/es

4. Habitatge

• Habitatge adequat a les seves necessitats

• Pagament puntual i periòdic del lloguer i subministraments

• Manteniment de l’habitatge net i ordenat

• Realització de tasques de reparació i millora necessàries

5. Relacions familiars

• Convivència familiar: respecte mutu, saber escoltar, normes límits i
horaris adequats...

• Negociació o consens
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• Tracte igualitari als fills/es

• No conductes agressives físiques o verbals

• Habilitats educatives parentals: necessitats bàsiques dels fills/es...

• Relació amb la família extensa

6. Escola

• Assistència diària a l’escola

• Valoració i reforç de mèrits acadèmics

• Revisió i suport als deures escolars

• Participació en la comunitat escolar

7. Oci i temps de lleure

• Espais d’oci compartits

• Participació en activitats de lleure, amb interessos dels infants

8. Integració social

• Creació o millora d’una xarxa social positiva

• Millora de l’autoestima

• Participació en la vida comunitària

9. Situació legal

• Situació legal actualitzada (DNI, NIE, llibre de família...)

Davant una família que presenta diferentes àrees per intervenir és aconsellable
escollir-ne inicialment dues o tres, i anar incorporant les altres gradualment a
mesura que la família va avançant.

Document d’acords

El document d’acords té la finalitat de garantir que l’usuari sigui coneixedor del
seu pla de treball i busca la implicació en els aspectes que demanen la seva
implicació activa.

El document té les característiques següents:

• És lliurat a les persones usuàries en el moment de concretar el pla de millora
i cada nova vegada que el pla es modifica.

• Té la finalitat de garantir que l’usuari sigui coneixedor del seu pla de treball.
S’ha de redactar fent servir un llenguatge entenedor, sense tecnicismes,
pensat perquè les persones usuàries el comprenguin.

• S’hi enumeren les actuacions que es duran a terme. Aquestes actuacions
suposen un compromís dels professionals, i també hi han de constar els
aspectes que exigeixen un compromís per part de les famílies i els seus
membres.
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Model de pla d’atenció familiar - pla de millora

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professionals i situació actual

• Presentació del problema i la valoració professional

• Exposició d’indicadors motivadors de la intervenció i factor de risc

• Factors de protecció, capacitats i habilitats de la família a potenciar i amplificar o que cal
treballar.

• Orientacions de millora per superar la situació de risc

Àrees/àmbits d’intervenció

• Situació socioeconòmica

• Situació laboral

• Àrea de salut, alimentació i higiene

• Àrea de l’habitatge

• Àrea de relacions familiars

• Àrea escolar

• Àrea oci i temps de lleure

• Àrea d’integració social

• Àrea legal

Objectius generals (relacionats amb l’àrea d’intervenció a treballar amb la família, hem
fixat 1 o 2 objectius generals, per a les àrees prefixades de treball)

• Àrea laboral

– Recerca de treball de forma activa: contactes, internet, premsa...

• Àrea de salut i higiene

– Control i seguiment pediàtric correcte

– Supervisió d’higiene personal dels infants / adolescents

• Àrea de relacions familiars

– Mantenir relacions positives entre els membres de la família

– Mantenir relacions positives amb la família extensa

• Àrea escolar

– Assistència regular dels infants a l’escola

• Àrea d’oci/temps de lleure
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– Planificació d’activitats de lleure compartit per a tota la família

Objectius específics (cada objectiu general es pot desglossar en un conjunt d’específics
per arribar a la seva consecució. Com a exemple, es desglossa l’objectiu general “Mantenir
relacions positives amb la família extensa”)

• Restabliment els contacte i vincles amb membres de la família extensa positius

• Impuls d’un apropament entre membres de la família desvinculada

• Oferiment del servei de mediació familiar, si és necessari, entre diferents membres.

Compromisos adquirits pels pares i els infants/adolescents

• Marcar els objectius de millora i escalar les metes.

• Especificar exactament què s’espera que facin, quines accions cal que portin a terme.

• Reconèixer agents/serveis implicats.

• Temporalitzar les accions.

• Concretar l’avaluació del seu compliment.

Compromisos/accions adquirits pels professionals

• Informar de quina manera es revisarà el pla de millora i en base a què.

• Calendaritzar, si és possible, el seguiment del pla de millora (entrevistes, coordinacions amb
l’escola bressol, visites domiciliàries...).

• Fer un seguiment dels recursos/serveis/dispositius posats a l’abast de la família.

• Oferir a la família l’acompanyament terapèutic i socioeducatiu necessari com una oportunitat
de millora per fer possible el canvi proposat.

• Informar del que passa si s’incompleixen els compromisos.

Signatures

• Signatura família

• Signatura professionals

• Lloc i data de la signatura

1.1.3 Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en família

L’objectiu de la intervenció en famílies és atendre i afavorir la millora de les seves
mancances i capacitats, per fer front a diferents situacions problemàtiques i de
crisi que s’esdevenen inevitablement en el seu dia a dia. L’objectiu és la seva
capacitació i, si és el cas, la transformació en família funcional. Les estratègies
d’intervenció van directament relacionades amb els objectius i plantegen actuaci-
ons i accions a seguir.
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Davant de la intervenció en famílies amb risc d’exclusió social, i concretament
en les famílies multiproblemàtiques (FMP), hi ha estratègies inespecífiques
transversals relacionades directament amb l’actitud del professional envers la
família, com l’ús de l’empatia i una actitud de genuí interès i suport, mantenint
una esperança en la viabilitat del procés de canvi, tot i les dificultats i les crisis
que sorgeixen durant el procés (Gómez E.; Muñoz M. M.; Haz A. M., 2007).

Aquest és un element cabdal: el rol ponderant del professional com a recurs
primordial en tota intervenció familiar. Davant l’elevat nombre de dificultats
i factors de risc que presenten les FMP, no és excepcional trobar amb actituds
derrotistes del professionals que afecten negativament tant la relació com la
intervenció.

En la intervenció amb famílies les tècniques més habituals en la pràctica
professional són:

• Entrevistes d’intervenció

• Visites domiciliàries

• Serveis d’atenció domiciliària

• Mediació familiar

• Desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva

Entrevistes d’intervenció

En les entrevistes d’intervenció el professional decideix com treballar amb les
famílies i aplica diferents tipus d’entrevista en funció de l’objectiu i l’àrea
d’intervenció seleccionada.

Les entrevistes especialitzades més significatives són:

• Entrevista de suport i orientació. L’objectiu és donar suport i orientació
a la unitat familiar. Per exemple, si l’àrea d’intervenció seleccionada és
l’organització econòmica domèstica, l’objectiu de l’entrevista pot ser donar
suport i orientació per fer una planificació de les despeses en relació amb
els ingressos.

• Entrevista de contenció. Aquests tipus d’entrevista sorgeix producte d’un
elevat i incontrolat component emocional de la persona/família. El pro-
fessional ha de saber gestionar les emocions crítiques sorgides, posar-hi
nom i acompanyar-la reorientant l’entrevista des del punt de vista cognitiu
i ajudant a valorar els motius del desbordament emocional. Aquests tipus
d’entrevistes poden sorgir en la família de forma espontània. Deriven d’un
sentiment que apareix en haver d’enfrontar-se a una situació traumàtica i/o
no resolta.

• Entrevista d’informació. L’objectiu d’aquesta entrevista és donar infor-
mació sobre recursos i/o serveis pertinents per resoldre una determinada
demanda de la família.
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• Entrevista de reforç. Una entrevista de reforç persegueix assumir i interi-
oritzar els canvis d’actitud i de relacions familiars; sovint és necessari un
conjunt d’entrevistes per integrar aquest canvi. Un canvi d’actitud requereix
sovint la realització de diverses intervencions.

• Entrevista de motivació. L’entrevista de motivació té per objectiu ajudar
les persones i famílies perquè comparin els avantatges i desavantatges de
certes situacions, perquè d’aquesta forma es generin canvis positius en la
seva conducta.

• Entrevista de mediació. En les entrevistes de mediació, el professional
pot mediar entre membres d’una família amb problemes relacionals i/o
dificultats.

En una mateixa entrevista es poden combinar diferents tipus d’objectius: con-
tenció i mediació, motivació i reforç... Habitualment és necessari fer més d’una
entrevista per aconseguir el canvi desitjat a la família, sempre focalitzades en una
sèrie per aconseguir l’objectiu concret.

Visites domiciliàries

Les visites domiciliàries són una tècnica d’intervenció que permet identificar
el context, la dinàmica familiar en el seu entorn i els processos comunicatius.
Permeten observar in situ les relacions entre els seus membres. Proporcionen
informació rellevant entorn d’aspectes fonamentals com l’organització, distribució
espacial, seguretat, ordre/caos, serveis, manteniment, cura i atenció dels aspectes
materials/físics. Permet fer un breu mosaic dels qui hi viuen.

En els casos d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en risc és necessari
programar les visites domiciliàries, propiciant la presència de tots i cada un dels
membres, per poder fer les observacions pertinents.

Serveis d’atenció domiciliària

Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt d’accions organitzades bà-
sicament a la llar de la persona i/o família. Estan dirigides a proporcionar
atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies
amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia
personal.

Inclouen dos tipus d’ajuda:

• Atenció de les necessitats de la llar: tasques que inclouen la neteja de la llar
(excepte les neteges de la llar a fons), fer-se el llit, fer-se el menjar (segons
dietes establertes) i rentar la roba, entre d’altres.

• Cura personal: la persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles
accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i
desvertir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.
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Des del 2007, s’implementa
i es desenvolupa a
Catalunya la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia
personal i atenció a les
persones en situació de
dependència d’àmbit estatal.

Objectius:

• Desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin
per a la vida autònoma.

• Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.

• Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domi-
cili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats
quan així ho requereixin.

Un exemple clar d’aquest tipus de servei són les persones grans, que viuen soles
amb autonomia limitada i algun tipus de dependència, per poder desenvolupar
certes activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Entenem les ABVD com les tasques més elementals de la persona que li permeten
desenvolupar-se amb un suficient d’autonomia i independència:

• Cura de la seva pròpia persona (higiene personal, control de la salut en saber
administrar-se els medicaments...)

• Activitats domèstiques bàsiques (cuinar, netejar, ordre...)

• Mobilitat essencial (poder aixecar-se del llit sol, desplaçar-se, sortir al carrer
i fer la compra...)

• Reconeixement de persones i objectes (competència cognitiva)

• Comprensió i execució d’ordres o tasques simples

Aquests dos darrers supòsits fan referència a gaudir de suficient nivell d’autonomia
i competència cognitiva. En el supòsit que la persona pateixi un malaltia
degenerativa, el professional que intervé ha d’estar atent al seu procés. Si la
persona evoluciona cap a una major dependència, cal valorar en tot cas si pot
mantenir-se a la seva llar o precisa un altre recurs més especialitzat (per exemple,
el residencial).

A més d’aquestes situacions de dependència més habituals que atén el servei
d’ajuda a domicili, i amb el desplegament de la Llei de serveis socials 12/2007,
també s’atenen situacions de risc de família i menors amb dificultats d’integració.

El treball familiar desenvolupat en el si de la llar amb famílies amb risc d’exclusió
social i amb presència de menors és summament rellevant per poder observar in
situ les seves relacions i planificar conjuntament el tipus de necessitat i respostes
a oferir. Cal tenir sempre de fons per part del professional la possibilitat de poder
millorar les capacitats/habilitats parentals dels pares i mares.

Mediació familiar

La mediació familiar és un mètode per a la gestió de conflictes d’àmbit familiar
que inclou una tercera persona neutral, la persona mediadora, amb la funció
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d’ajudar les parts implicades del conflicte, a negociar des de la col·laboració,
la voluntarietat, la flexibilitat, la participació i l’avinença i poder arribar a una
resolució satisfactòria pels interessos de totes les parts.

Els primers serveis de mediació familiar com a pràctica professional apareixen
a Espanya a partir dels anys 90 del segle XX, bàsicament desenvolupats des del
tercer sector. A la Unió Europea és recent la incorporació de la mediació. El
seu interès s’evidencia en la Recomanació del 21 de gener de 1998 del Comitè
de Ministres del Consell d’Europa. Reconeix l’augment dels litigis familiars i la
necessitat de millorar la comunicació intrafamiliar, i insta els estats membres a
instituir o promoure la mediació familiar, reconeixent-la com un mitjà apropiat
per a la resolució de conflictes.

A Espanya no fou fins a la dècada dels 2000, i quasi 20 anys després de la Llei
de divorci, quan s’inicia el desenvolupament normatiu autonòmic en matèria de
mediació familiar.

Catalunya fou la primera comunitat autònoma que va reconèixer i legislar la
mediació familiar mitjançant la Llei 1/2001, de 15 de marc, de mediació familiar,
com a mesura alternativa als processos judicials. La llei possibilita que un
jutge pugui adreçar les parts en conflicte a una persona i/o entitat mediadora.
Posteriorment, es va desplegar normativament en altres comunitats autònomes.

En sintonia amb les recomanacions europees, els principis ètics que inspiren
el conjunt de legislacions de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol
són la imparcialitat, voluntarietat, confidencialitat, tercialitat i neutralitat.

La mediació a Espanya centra la seva atenció en les ruptures, separacions i
divorcis. Previsiblement, igual que els països de la Unió Europea amb una major
tradició en l’ús de la mediació, aquesta es pot expandir a intervenir en altres
conflictes familiars com per exemple els de tipus intergeneracional, famílies amb
discapacitats, multiculturals, etc.

Les característiques de la mediació familiar són:

• Te caràcter voluntari i les parts poden desistir en qualsevol moment del
procés.

• És pluriparcial: el mediador no pot prendre part per una de les parts. En
alguns moments pot donar suport a una de les parts per equilibrar les forces.

• Les parts han d’acceptar i buscar acords comuns i allunyar-se dels desa-
cords.

• Els acords han de partir des de la cooperació, simetria i respecte.

• El contingut de la mediació i la documentació és confidencial i no pot
constituir-se com a prova davant un tribunal.

• En la recerca d’alternatives i acords relacionats amb les funcions parentals,
prima l’interès del menor.
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• La mediació familiar no substitueix l’àmbit judicial, el complementa. És
més econòmica que el procés judicial i té menys desgast emocional.

• Els acords adquirits al finalitzar el procés de mediació han de ser recollits
per escrit en el “contracte de mediació”, i són decisions vinculants per a les
dues parts.

Les fases del procés metodològic en la mediació es mostren a la taula 1.5.

Taula 1.5. Fases del procés metodològic en la mediació

Fase Orientacions

Fase 1: Presentació de
l’assumpte i les normes

• Suport en la presentació dels temes
• Definició del calendari de temes
• Primer acord relacionat amb l’acceptació de les regles del procés

Fase 2: Escolta de les parts • Suport i identificació de les necessitats de totes les parts
• Recollida i compartició de la informació necessària

Fase 3: Clarificació del problema • Diferència de les persones dels problemes
• Exploració de les opcions disponibles
• Definició dels interessos i les necessitats de les parts
• Desconstrucció de supòsits
Creació de noves aproximacions del problema

Fase 4: Proposta de solucions • Estimulació de les parts per prendre acords acceptables per ambdues
parts
• Construcció de noves situacions
• Sintetització d’opcions que suposen un benefici comú

Fase 5: Acord • Definició de la duració de l’acord i els criteris
• Acord del procés per a la modificació
• Memoràndum d’entesa

Desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva

Hi ha un interès creixent per part de diferents estats de la Unió Europea en
l’aplicació de polítiques públiques de suport a la parentalitat positiva. Les
competències parentals són les capacitats pràctiques que tenen els pares i mares
per cuidar, protegir i educar els fills assegurant-los un desenvolupament sa.

“El conjunt de conductes parentals que procuren el benestar dels menors i el seu
desenvolupament integral des d’una perspectiva de cura, afecte, protecció, enriquiment
i seguretat personal, de no violència, que proporciona reconeixement personal i pautes
educatives, i inclou l’establiment de límits per promoure el seu complet desenvolupament,
un sentiment de control de la seva pròpia vida i que puguin aconseguir les millors fites tant
en l’àmbit familiar com acadèmic, amb els amics i el seu entorn social i comunitari.”

Recomanacions del Consell d’Europa entorn la promoció de la parentalitat positiva 2006.

Annex 1.

Les competències parentals (vegeu figura 1.12) es classifiquen seguint les aporta-
cions de Barudy i Dantagnan (2010):

• Capacitats parentals

• Habilitats parentals
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Figura 1.12. Classificació de les competències parentals

Les capacitats parentals són les capacitats biològiques de què gaudim els éssers
humans com a éssers socials de tractar bé els fills. Són els recursos emotius, cog-
nitius i conductuals de què disposen els progenitors per crear vincles amb els fills
(aferrament) i poder respondre a les seves necessitats. La capacitat d’aferrament
als fills depèn tant de factors biològics com de les pròpies experiències que van
viure els pares com a fills i de factors de l’entorn, que poden ser més o menys
propícies a facilitar l’anomenat vincle.

L’empatia, entesa com la capacitat dels pares de sentir les necessitats dels fills,
està relacionada amb la vinculació afectiva. Els progenitors competents tenen la
capacitat de percebre les necessitats dels seus fills, identificant les seves expressi-
ons emocionals i gestuals. Hi ha la capacitat dels pares d’atendre adequadament
les necessitats dels fills segons les etapes de desenvolupament.

Les habilitats parentals són les habilitats dels pares i mares per exercir la seva
funció educativa i socialitzadora envers els infants. Es concreta en els models de
criança i el nivell de participació dels pares/mares en el seu entorn i xarxes socials.

Sortosament, les competències parentals es poden aprendre. Curiosament, tot i
l’elevada rellevància i el pes determinant de les famílies en les seves funcions
educatives, aquestes no sempre reben una formació específica per millorar les
competències. Una manifestació popular d’aquest fet s’evidencia quan es comenta
que els nens haurien de venir al mon amb un manual d’instruccions, fet que
evidentment no succeeix.

El Consell d’Europa estableix un conjunt de recomanacions que insten a la
promoció de la parentalitat positiva i sol·licita als governs que assumeixin mesures
legislatives, administratives i financeres adequades en pro de la parentalitat
positiva. En molts països europeus han sorgit iniciatives de suport a la parentalitat,
però encara són pocs els que fan propostes ambicioses en aquest sentit.

Familias en positivo

Per aprofundir més en la parentalitat positiva, consulteu: familiasenpositivo.org.

Familias en positivo és una plataforma impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb l’objectiu de promoure
l’exercici positiu de la parentalitat i reforçar el suport de la parentalitat positiva en les
polítiques i serveis públics dels governs locals i teixit associatiu.

Espanya ha creat material i formació per a professionals i promou la recerca, les
publicacions i les conferències de la parentalitat positiva.

http://familiasenpositivo.org
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A Catalunya s’ha fet també formació dirigida als professionals, i es realitza també
formació per a grups de pares i mares. Actualment, hi ha una diversitat de
programes d’educació per a mares i pares, amb l’objectiu de millorar les seves
competències parentals. Es dona un salt qualitatiu i quantitatiu, atès que la mateixa
administració pública (des de serveis socials, a l’àmbit educatiu, de salut, etc.)
es fa ressò de la necessitat d’implantació i aplicació dels anomenats programes
d’educació per a mares i pares.

Els elements innovadors de la parentalitat positiva cal tenir clars els factors
fonamentals que la integren, representats a la figura 1.13.

Figura 1.13. Factors fonamentals de la parenta-
litat positiva

Les competències parentals són les exercides principalment pels progenitors i
depenen en gran part de les seves habilitats i capacitats parentals. A més de les
competències parentals, s’hi inclouen les necessitats del mateix infant, així com
el context psicosocial on es desenvolupa la família.

La Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides de 1989, a més de reco-
neixer els drets bàsics dels infants com són la protecció davant els maltractaments,
la salut, l’educació..., va un pas més enllà i entén l’infant com a subjecte actiu de
dret, atorgant-li un estatus de persona autònoma amb capacitat de decisió per si
mateixa, integrant drets fonamentals com el dret d’opinió i participació.

Entre les necessitats evolutives i educatives hi ha els diferents períodes de
creixement. Les necessitats que han de satisfer els pares en relació a un nadó
són essencialment diferents que en l’etapa adolescent. Entorn les necessitats
diferencials s’hi inclouen aquells infants que pateixen, per exemple, malalties
cròniques que precisen d’una atenció extraordinària, els que tenen problemes
de salut mental o alguna capacitat diferencial. Afrontar la tasca educativa dels
progenitors en presència de necessitats diferencials suposa en principi un major
estrès per a la família que els professionals d’intervenció en famílies han de tenir
present.
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El model d’anàlisi per la parentalitat positiva és fonamenta en el model
ecològic, que posa èmfasi en el context. L’exercici de la parentalitat no
depèn exclusivament dels progenitors, sinó que es desenvolupa en un context
determinat. Hi són presents altres factors com les necessitats de l’infant i
l’entorn psicosocial, que representa el context.

El context psicosocial fa referència a les condicions de l’entorn familiar, acceptant
que depenent com siguin poden facilitar o dificultar la tasca educativa dels
progenitors. Exemples de la influència del context són: integració social de la
família o família amb risc d’exclusió social, tipus de relació que manté la família
amb l’escola, xarxa familiar àmplia i competent de suport, disposició de recursos,
serveis públics en benefici de la família, etc.

En la disposició de recursos i serveis de caràcter públic s’inclou la responsabilitat
de les institucions, mitjançant les respectives polítiques familiars, de facilitar i
garantir la tasca dels pares i mares. Una adequada conciliació familiar laboral,
l’accés a les escoles bressol, els programes de formació per a mares i pares són
exemples del rol de les institucions públiques.

La parentalitat positiva situa l’infant en el cercle central d’atenció en l’àmbit
familiar integrant l’interès superior de l’infant com a dret fonamental a atendre i
garantir. L’interès superior de l’infant és un concepte triple: és un dret, un principi
i una norma de procediment.

• Dret: el seu interès superior és una consideració preferent si s’han de
sospesar diferents interessos per decidir entorn una qüestió que li afecti.

• Principi: si una disposició jurídica admet més d’una interpretació, s’esco-
llirà la que satisfaci de forma més efectiva el seu interès.

• Norma de procediment: sempre que s’hagi de prendre una decisió que l’a-
fecti, el procés ha d’incloure l’estimació de possible repercussions d’aquesta
decisió en l’infant.

Els contextos psicosocials de les famílies són variats i sovint hi ha factors de risc i
factors de protecció. Vegeu a la taula 1.6 un llistat de factors de risc i de protecció
pertinents, especialment si els subjectes a intervenir són famílies en risc d’exclusió
social.

Taula 1.6. Factors de protecció i factors de risc, relacionats amb el context

Factors de protecció Factors de risc

Família • Calidesa i suport
• Afecte i confiança bàsica
• Estimulació apropiada i suport escolar
• Estabilitat emocional dels pares
• Altes expectatives i bona supervisió de
normes clares
• Relacions positives amb la família
extensa

• Pobresa crònica i atur
• Mare amb nivell educatiu baix
• Desorganització domèstica
• Conflicte i/o violència de parella
• Toxicomanies
• Pare amb conducta antisocial i/o
delinqüència
• Pares amb malalties mentals
• Pares que usen el càstig físic
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Taula 1.6 (continuació)

Factors de protecció Factors de risc

Iguals • Participació en activitats d’oci
constructiu
• Bona relació amb companys/es que
respecten les normes
• Assertivitat i comunicació interpersonal

• Companys/es amb conductes de risc,
problemes de drogues i conducta
antisocial
• Aïllament social
• Influenciable per la pressió del grup

Escola • Bon clima escolar amb normes clares i
vies de participació
• altes expectatives sobre l’alumnat
• Oportunitats per participar en activitats
motivadores
• Tutors/es sensibles que aporten models
positius

• Manca de cohesió entre professors/es i
alumnes
• Manca de relacions entre família i
escola
• Escola poc sensible a les necessitats
de la comunitat
• Classes amb alumnes amb elevat
fracàs escolar i conductes de risc

Comunitat • Barris segurs i amb habitatge apropiats
• Relacions de cohesió entre veïns/es
• Organització de la comunitat centrada
en valors positius
• Polítiques socials que donin suport a
l’accés de recursos de suport a les
famílies
• Activitats de participació en la
comunitat

• Violència i inseguretat
• Dotació precària de recursos i
equipaments
• Barris massificats i sense identitat
• Ocupació parental amb horaris
extensos
• Entorn amb prejudicis, intolerància i
actituds de rebuig

Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak i Hawkins (2004)

Considerant cada un d’aquests factors, s’analitza si la presència de factors de
protecció compensa els factors de risc i com es poden potenciar. Davant la
impossibilitat de superar la totalitat dels factors de risc del context, reconèixer
i potenciar els factors de protecció és un àmbit de treball familiar desitjable i
rendible professionalment.

Entre les propostes derivades de la recomanació del Consell d’Europa en matèria
de parentalitat positiva, hi ha els programes d’educació parental. Una adequada
formació per a pares i mares augmenta les seves competències i exerciran la seva
parentalitat de forma més positiva. Diferents estudis i recerques en aquest àmbit
posen de manifest que el mètode grupal és el més eficient alhora de treballar i
capacitar als pares/mares.

Les competències parentals basades en la parentalitat positiva es fonamenten en:

• Establir vincles afectius i càlids amb els fills/es.

• Facilitar un entorn estructurat amb normes i valors clars i adequats.

• Estimular als infants, donant-los suport i guiatge en l’educació formal/infor-
mal.

• Reconèixer i mostrar interès pel món dels fills/es.

• Capacitar als pares/mares, sent adaptables a les diferents edats i canvis
fills/es.

• Garantir la no violència. No emprar cap forma de violència contra els
fills/es.

Els diferents programes grupals d’educació parental, en l’elaboració del material
i el contingut, es basen i integren aquests principis. El conjunt de propostes
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desenvolupades entorn de programes d’educació per a mares i pares amb l’objectiu
de millorar les seves competències parentals, es poden classificar en dos grans
blocs:

• Programes de formació per a mares i pares. Son programes d’accés univer-
sal, dirigit al conjunt de pares/mares i de caràcter preventiu. Les accions van
dirigides a proporcionar informació, assessorament, prevenir problemes,
etc. Es realitzen un conjunt de sessions amb un mateix grup reduït, on
aquests poden decidir entorn els temes a debatre, intentant cercar solucions
o millorar les seves actuacions com a pares/mares. Exemples: Créixer amb
tu i Aprendre amb tu, Escoles de pares, cursos que ofereixen informació de
cures prenatals a mares primerenques, etc. Aquests s’organitzen a l’àmbit
municipal i als centres educatius.

• Programes d’intervenció familiar. A diferència dels anteriors, aquests són
d’accés limitat. Van dirigits a famílies que presenten problemes específics
i que per circumstàncies diverses no exerceixen les seves competències
parentals de forma sana i/o positiva, com per exemple les famílies amb
presència de factors de risc (per exemple, famílies desafavorides socialment,
amb entorns socials i comunitaris deprimits). La intervenció en famílies
en risc d’exclusió social ve determinada prèviament per una valoració i
observació dels principals dèficits com també potencialitats. És important
el treball en xarxa (família, escola, comunitat, xarxa social ...). Conèixer
els recursos de la pròpia comunitat per dinamitzar-los i actuar de forma
coordinada. Exemples: programes dirigits a pares i mares amb nivell
educatiu baix, programes per a la prevenció del maltractes i/o de violència
juvenil, programes per pares i mares adolescents... Es pot combinar també
la metodologia de grup amb la intervenció individual/familiar. De vegades
pot haver-hi famílies que participen en un programa grupal i alhora gaudei-
xen d’intervenció individual/familiar per atendre de forma més intensiva i
especialitzada les situacions de risc i llurs limitacions/potencialitats.

1.2 Espais, recursos i temps de la intervenció

Les accions dutes a terme pels professionals d’intervenció en famílies s’han
d’organitzar i concretar en la selecció dels espais d’intervenció, els recursos
disponibles i la seva temporalitat.

1.2.1 Espais

Els espais de la intervenció estan condicionats tant pels objectius com per les
activitats i accions. En els casos en què calguin accions de tipus formatiu a
pares i mares, i s’opti per una metodologia grupal amb altres pares i mares de
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característiques similars, es necessita una instal·lació adequada (sala de reunions,
aula taller... ), preferiblement en un recurs proper i de referència del mateix entorn
social de les famílies (àmbit de salut, de serveis socials, centres cívics, escoles...).
Per abordar temes més personals d’algun membre de la família, les institucions
públiques i els equipaments de serveis socials disposen de despatxos habilitats on
es poden fer entrevistes individuals. Cal tenir present que sovint en les entrevistes
individuals hi ha també els infants, motiu pel qual és aconsellable preveure-ho i
disposar d’alguns jocs i/o entreteniments didàctics.

Els avantatges dels espais més institucionals són el major control de la situació per
part del professional, gràcies al propi marc normatiu.

En la intervenció en famílies sovint s’intervé en el mateix domicili familiar, possi-
bilitant una observació in situ de les dinàmiques internes familiars (organitzatives,
d’espais, relacionals...) per poder detectar situacions de risc i permetre l’establi-
ment d’un vincle de relació propici entre professional i família. Sempre cal tenir
present que és la casa de la família, i això requereix una actitud respectuosa i
càlida, conservant certa distància professional, evitant els amiguismes excessius
que poden desdibuixar la nostra tasca.

En funció de l’entorn de les famílies i del barri d’intervenció, es disposa d’una
major o menor dotació d’espais.

1.2.2 Recursos

Els professionals d’intervenció en famílies són el principal i més rellevant recurs
per generar canvis en el si de la família. L’establiment d’un vincle positiu, honest
i proper entre el professional i la família és el punt de partida i de treball que
condiciona l’èxit de les actuacions.

Treballar per a i en benefici de les persones requereix d’una sèrie d’habilitats
personals, socials, educatives i relacionals. Les qualitats més significatives són:

• Ser pacient. Respectar els diferents tempos de les persones i famílies.

• Ser respectuós. Saber i mantenir les formes.

• Tenir capacitat d’adaptació a diferents situacions.

• Ser empàtic amb situacions alienes.

• Ser comprensiu i mantenir una actitud d’escolta activa.

• Ser proactiu. Tenir iniciativa.

• Mostrar capacitat de gestió i resolució de conflictes.

• No emetre judicis de valor ni qüestionar. Actuar sense prejudicis

• Mostrar positivisme i realisme en la fixació de metes i objectius.
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A més dels recursos professionals propis i els propis del servei on es desenvolupen
les accions i activitats, els tècnics d’integració social necessiten fer una mirada a
la xarxa social més ampla, potenciant el treball en xarxa, per establir actuacions
coherents i intervencions conjuntes d’actuacions.

El sistema català de serveis socials recomana aquesta mirada més comunitària, per
reconèixer que la intervenció individual i familiar s’ha de complementar tenint en
compte els recursos i les xarxes socials del territori i barri.

1.2.3 Temps

El factor temps en la intervenció en famílies s’ha de contemplar des de diferents
perspectives:

• Evitar la cronicitat dels problemes. Una demora temporal en la intervenció
de la família, facilita una major cronicitat i un agreujament.

• Determinar la durada del pla d’atenció familiar. Donada la gran variabilitat
de famílies, com de les seves problemàtiques i recursos, és difícil establir
un temps mig previ d’intervenció.

Hi ha cert consens a establir com a termini màxim de 18 mesos per començar
a produir-se canvis significatius i positius. Si transcorregut aquest temps no
es produeixen, és necessari replantejar-se la intervenció i reformular-la. La
periodicitat d’intervenció varia en funció de la intensitat de la problemàtica
familiar: pot ser de tipus setmanal (intensitat elevada intervenció), quinzenal
(intensitat mitjana) o mensual (intensitat baixa d’intervenció).

La periodicitat es va revisant en funció del progrés de la família i els resultats que
es van assolint parcialment.

• Per la durada de les sessions / activitats / accions. Els programes d’educació
parental quan es fan en grup tenen una durada mitjana de 2 hores i un nombre
de sessions que pot oscil·lar entre 6 i 10, de mitjana. La periodicitat pot ser
setmanal, quinzenal o mensual.

• Per les persones dependents i/o amb manca d’autonomia funcional. Els
serveis d’atenció domiciliària atenen a les persones dependents en funció
del suport necessari per a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).
Ajuden a organitzar per tasques precises (suport higiene personal) amb un
temps predeterminat (1 hora diària) i revisable (en funció de si augmenta el
seu nivell i valoració de la dependència).
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1.3 Respecte per les decisions de cada membre de la família

El respecte per les decisions de cada membre de la família és un dret i llibertat
fonamental recollit en l’article 8 de la Llei de serveis socials que els professionals
de la intervenció han de garantir en la seva praxi, concretament quan fa esment
de garantir la seva autonomia. Respectar les seves decisions suposa reconèixer i
garantir la citada autonomia.

El respecte és la base de la intervenció. Cal respectar, escoltar i acollir totes i
cada una de les decisions de la família i, sobretot, no jutjar. Sols des d’aquesta
perspectiva, es pot contribuir a un canvi significatiu i real en famílies subjectes
d’intervenció.

El rol de la família en totes i cada una de les fases d’intervenció és fonamental:
des de la valoració, definició dels objectius, pla de treball familiar, activitats i
avaluació. La participació de la família és la base del respecte a les seves decisions.
El respecte de les decisions també té un límit infranquejable, i és que no suposin
un perjudici cap als més vulnerables, com els infants i les persones dependents i/o
amb manca d’autonomia. Quan les famílies presenten indicadors de risc en relació
als infants, el seu abordatge professional no pot ser qüestionat amb arguments de
respecte a l’atenció no competent dels pares i mares.

Hi ha situacions senzilles des de la perspectiva del professional que quan es
traslladen a les famílies generen problemes ètics complexos. Un exemple és una
persona dependent, que viu sola i que gaudeix d’unes hores de servei d’atenció
domiciliària (SAD) amb una treballadora familiar però això és insuficient per
garantir les seves activitats bàsiques de la vida diària (AVBD). Des dels serveis
socials, es valora que el millor recurs és una residència. Però que succeeix si
la persona no vol ingressar en una residència? Com es respecta la seva decisió
i, alhora, garantir una atenció social de qualitat? La resposta no és senzilla.
Per debatre aquest i altres dilemes ètics és necessari un debat entre els equips
professionals. La intervenció social en famílies no està exempta d’aquests i altres
dilemes que planteja la praxi quan no coincideix amb les decisions de la família.

Hi ha propostes rellevants per poder facilitar el debat, com són els espais de
reflexió ètica. Aquests espais, de caràcter voluntari, estan composats per diferents
professionals (caràcter interdisciplinari) i al servei de les persones que participen
en la intervenció social, siguin els professionals, persones destinatàries del servei,
associacions i institucions que hi participin.

El desenvolupament de l’ètica té com a finalitat aconseguir l’efectiu respecte dels
drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l’enfortiment ètic de la
societat civil i les bones actituds. Els professionals han d’orientar la seva activitat
de manera que es garanteixi la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte
a l’autonomia i intimitat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies gaudeix d’un Comitè d’Ètica
dels Serveis Socials de Catalunya, que assessora la presa de decisions en l’àmbit
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Els serveis socials bàsics
inclouen els equips bàsics,

els serveis d’ajuda a
domicili i de teleassistència i

els serveis d’intervenció
socioeducativa no

residencial per a infants i
adolescents.

dels serveis socials a totes les persones i entitats implicades en serveis d’interven-
ció social i actua, com a generador de coneixement i de bones pràctiques.

1.4 Equip interdisciplinari com a base de la intervenció en la família

Un equip interdisciplinari és un conjunt de professionals que provenen de diferents
disciplines i que estan especialitzats en diferents camps. Cada membre aporta al
seu conjunt habilitats i coneixements propis de la seva especialització i, alhora, es
complementa amb la resta.

Les característiques d’un equip interdisciplinari són:

• Comparteixen espais de treball per facilitar les interaccions amb l’equip i
poder intercanviar coneixements i habilitats necessàries.

• És necessari un grau d’implicació i participació dels seus membres, per
optimitzar el rendiment i aconseguir els objectius comuns.

• Es prenen decisions conjuntament.

• S’assumeixen responsabilitats conjuntament.

• Es generen fluxos de comunicació enriquidors i els seus membres intercan-
vien opinions de forma constructiva.

Perquè els equips interdisciplinaris funcionin i puguin treballar amb uns objectius
comuns tots els seus membres han de cooperar.

En la intervenció en famílies, atesa la diversitat i complexitat de problemes
que poden afectar les famílies així com la seva interrelació, és necessària la
configuració de diferents perfils professionals per afrontar-los. La concepció en
la intervenció en la famílies amb risc d’exclusió social i/o disfuncionals requereix
un equip interdisciplinari per poder oferir una atenció integral i incloure diferents
àmbits (intervenció socioeducativa, salut, serveis socials, ...)

No és la suma dels diferents perfils professionals el que defineix els equips
interdisciplinaris, sinó la capacitat dels membres de treballar amb uns objectius
comuns, de forma col·laborativa. En funció dels problemes a abordar de la família
i de l’àmbit d’intervenció, s’estableixen uns tipus de perfils professionals que han
de constituir els equips interdisciplinaris.

Els serveis socials bàsics de Catalunya estan dotats d’un equip multidisciplinari
que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinària. Les categories
professionals més habituals que integren els equips multidisciplinari dels serveis
socials bàsics són:

• Treballador/a social: habitualment és el professional de referència que té
les funcions de canalitzar les diverses prestacions que la família necessita,
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vetllar per la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els
equips professionals de serveis socials i altres xarxes de benestar social
(salut, educació...) i afavorir la presa de decisions i agilitzar-les.

• Educador/a social: aquesta figura intervé en les famílies amb infants i en risc
d’exclusió social. És un professional d’acció directa que intervé amb el nucli
familiar, preferentment al propi domicili. La seva tasca és educativa i intervé
amb els pares/mares per millorar les seves competències parentals i alhora
ha de vetllar per disminuir els indicadors de risc dels infants i potenciar-ne
els de protecció.

• Educador/a d’entorn: l’educador/a d’entorn és el professional que intervé
en l’entorn social i comunitari on està adscrit els serveis socials (barri,
poble, comunitat...). L’entorn és un dels tres eixos bàsics que és fonamenta
la parentalitat positiva, d’aquí la seva rellevància en la seva acció que és
directa i alhora preventiva. La seva tasca és dinamitzar diferents col·lectius
i apoderar-los, donant-los estratègies i vehicular-los a serveis i recursos
socials i normalitzats, facilitant la seva integració. Treballa habitualment
amb grups de joves, col·lectius amb risc d’exclusió social, etc.

• Psicòleg/òloga: pot complir diferents funcions en l’equip interdisciplinari.
És habitualment el seu rol de suport en les intervencions de les famílies,
orientant i donant suport als tècnics d’intervenció directa, com els treballa-
dors/es socials i/o educadors/es. També fan funcions d’atenció directa amb
famílies, desenvolupant intervencions terapèutiques, i sovint donen suport,
orientació i formació al propi equip multidisciplinari.

• Treballador/a familiar: desenvolupa atenció directa a les famílies, i en el seu
propi domicili. El seu objectiu és afavorir una millor qualitat de vida de les
persones ateses. Desenvolupa activitats pròpies de les activitats bàsiques
de la vida diària (higiene, mobilitat...) de les persones dependents que
resideixen al domicili. Entre les seves funcions, les treballadores familiars
poden també atendre famílies que els falta l’atenció necessària en situacions
de crisi o risc com a conseqüència de problemes familiars.

• Tècnic/a integrador/a social: en l’àmbit dels serveis socials públics, aquest
perfil és el professional del servei de centre obert: servei d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
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2. Seguiment de la intervenció en el si de la família

Durant la implementació del pla de millora és necessari establir un procediment
d’avaluació i seguiment de la intervenció, amb l’objectiu de conèixer si els
objectius són assolits i els canvis generats són els esperats. Cal veure si són
assumits i integrats per la família i si tenen un caràcter estable. També es busca
saber si han sorgit noves problemàtiques i com la família ho ha afrontat.

2.1 Avaluació de progressos i presa de decisions

La intervenció en el si de la família té per objectiu millorar les condicions dels seus
membres. Des d’aquesta perspectiva, l’eficàcia de la intervenció s’ha de valorar
tant en la resolució concreta i específica del problema que ha generat la intervenció
com també en l’augment de la capacitat del grup familiar per fer-se càrrec i superar
noves dificultats.

Tot i que les fases del procés d’intervenció tenen una evolució cronològica,
no s’han d’interpretar de forma rígida perquè són dinàmiques i contínuament
avaluables.

L’avaluació apareix en diferents fases de la intervenció:

• En la fase de valoració, el professional avalua si es donen les condicions
mínimes per a una col·laboració positiva i si aquesta col·laboració va de
menys (en el supòsit que inicialment no fos sincera) a més.

• En la definició d’objectius s’avalua tant la implicació de la família com la
seva capacitat de canvi.

• En el pla de millora, és necessari avaluar si els indicadors per valorar
la consecució dels objectius s’han complert en la seva totalitat i temps
previstos.

• Al final de la intervenció es valora si la família ha generat els canvis
necessaris per garantir l’estabilitat i el benestar familiar desitjable. Si la
resposta és positiva, es dona per finalitzada la intervenció. Si és negativa,
convé fer una revisió i prendre noves decisions.

L’avaluació posibilita fer una valoració del servei i posibilita la presa de decisions
dels professionals per tal de millorar la intervenció social sobre les persones ateses.
Les intervencions familiars sovint són complexes i mouen emocionalment tant la
família com el personal tècnic. És necessari acompanyar i donar suport al mateix
professional tant emocionalment com en les seves habilitats i destreses. Una forma
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d’avaluar competentment la intervenció del professionals és que disposin d’un
supervisor o coordinar extern i expert per fer una reflexió crítica de les seves
intervencions i aprendre permanentment.

L’avaluació ha de posibilitar:

• Establir les necessitats que presenten les famílies i els seus membres i ha de
premetre obtenir una valoració global de la intervenció realitzada.

• Recollir els canvis detectats en la familia i els seus membres durant el
període d’execució del pla de millora. Els canvis produïts, ja siguin positius
o negatius, s’hauran de plasmar en el document d’avaluació.

• Possibilitar que a partir dels resultats obtinguts en el document d’avaluació,
l’equip interdisciplinari prengui decisions si la linia d’actuació s’ajusta a les
necessitats actuals o cal introduir modificacions.

• Informar els membres de les families de l’evolució i fer-los partícips de la
presa de decisions de possibles canvis en el pla de millora.

2.2 Paper de la família en el procés de control i seguiment

Els canvis que es volen generar en la intervenció a l’àmbit familiar requereixen
un temps per a la seva implementació i és la família qui ha d’anar assumint i
integrar les metes prefixades. La implicació de la família és cabdal en l’èxit
de la intervenció. Els membres de la família han de sentir-se els protagonistes,
responsables de la seva evolució i progrés.

Les relacions professionals–família en un context de control poden generar re-
sistència per part de la família. Aquest és un repte tant quotidià com comú en
la majoria d’intervencions en famílies disfuncionals. Transformar la mesura de
control en suport i ajuda suposa una destresa i habilitats professionals relacionals
basades a generar un ambient de confiança amb la família.

El paper de la família en el procés de control i seguiment de la intervenció s’ha
de centrar en l’assumpció dels seus propis compromisos i l’avaluació crítica. La
família pot identificar de forma conjunta amb els professionals les principals
dificultats en l’assoliment dels objectius, les metes més fàcils i les més difícils.
La família ha d’anar descobrint, amb l’acompanyament professional, les seves
dificultats com també les seves potencialitats. Producte d’aquesta anàlisi crítica i
amb l’acompanyament professional, es poden adequar i redissenyar.

A mesura que la família va assumint els objectius, augmenta la seva autoconfiança,
dota de sentit la pròpia intervenció i s’apodera en quant a les seves capacitats de
modificació i canvi.
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2.3 Moment i seqüència de les activitats d’avaluació

“L’avaluació és una forma d’investigació social aplicada, sistemàtica, planificada i dirigida;
encaminada a identificar, obtenir i proporcionar de manera vàlida i fiable, dades i informació
suficient i rellevant en que sustentar un judici entorn del mèrit i el valor dels diferents
components d’un programa (tant en la fase de diagnòstic, programació o execució), o d’un
conjunt d’activitats específiques que es realitzen, s’ha realitzat o es realitzaran, amb el
propòsit de produir efectes i resultats concrets; comprovant l’extensió i el grau en que els
anomenats assoliments s’han produït, de forma que serveixin de base o guia per prendre
decisions racionals i intel·ligents entre conjunt d’accions, o per solucionar problemes i
promoure el coneixement i la comprensió dels factors associats a l’èxit o al fracàs dels
seus resultats.”

E. Ander-Egg (2000). Metodología y práctica de la animación sociocultural.

L’avaluació és un procés continu de valoració de l’eficàcia del programa.

L’avaluació és l’element clau per tal d’ajustar la intervenció. Es produeix en totes i
cada una de les fases de la intervenció. Avaluar és un procés sistemàtic, planificat
i rigorós de recollida d’informació que permet emetre un judici de valor i prendre
decisions per aconseguir els objectius de millora proposats (vegeu taula 2.1)

Taula 2.1. Continguts del document de l´avaluació del pla de millora

Necessitat detectada Descripció de la necessitat per la qual es demana el pla de millora.

Destinataris Nom i cognoms de les persones que formen el nucli familiar.

Professionals Nom i cognoms dels professionals implicats i camp professional.

Objectius Objectius establerts al pla de millora.

Actuacions Actuacions que es duran a terme per assolir els objectius.

Indicadors d’avaluació i
resultat

Enunciats dels resultats d’avaluació associats als objectius establerts.

Resultats d’avaluació Resultats i conclusions de l’anàlisi dels resultats que ha de permetre pendre
decisions sobre noves línies d’actuació si s’escau o tancar del tot l’actuació.

Hi ha tres moments determinants de l’avaluació:

1. Avaluació inicial: es produeix a l’inici de la intervenció i és sobre la qual
es sustenta el pla de millora.

2. Avaluació de seguiment: es porta a terme paral·lelament al procés d’in-
tervenció. L’objectiu es confirmar que els processos de canvi i millora en
benefici de la família es van assolint o si, pel contrari, és necessari fer un
replantejament i/o modificar les intervencions i/o flexibilitzar els tempos de
la intervenció. Durant l’avaluació de seguiment es fixen diferents períodes
de revisió (setmanals, quinzenals o mensuals) d’acord amb diferents factors:
àrea a treballar, caràcter més o menys urgent de la intervenció, nivell de
cronicitat de la situació problemàtica... Cal recollir la següent informació:

• Temporalitat de la intervenció global
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• Nombre total d’intervencions amb la família i durada d’aquests

• Activitats de gestió amb altres professionals: durada i freqüència

• Activitats de supervisió

• Altres recursos externs assignats a la família com per exemple, serveis
d’orientació laboral; activitats extraescolars pels infants...

• Objectius proposats pels professionals, grau d’assoliment i valoració
qualitativa:

– Objectius assolits
– Resultats parcialment suficients
– Resultats parcialment no suficients
– Objectius no assolits

3. Avaluació final: abasta dos aspectes, la determinació del grau d’assoliment
dels objectius i si el disseny i la implementació de la intervenció han estat
correctes, els instruments emprats han estat els adequats i el diagnòstic ha
estat correcte. Es fa una avaluació dels resultats finals en relació amb:

• Grau d’assoliment dels objectius finals del pla de millora (objectius
assolits, parcialment assolits, no assolits)

• Canvis significatius en la dinàmica familiar

• Grau de resolució dels problemes presents en les famílies a l’inici de
la intervenció

• Motiu de la finalització de la intervenció

• Recurs de suport necessari per la família, a la finalització de la
intervenció

Una avaluació final positiva suposa la resolució dels problemes de la família que
van originar la intervenció. El nivell de gravetat i complexitat de la situació famili-
ar que ha originat la intervenció, el procés d’implicació i els canvis assolits per la
família són factors a tenir presents a l’hora de fer l’avaluació final. L’experiència
professional posa de manifest que sovint la família no assoleix la totalitat dels
objectius plantejats, sinó que només assoleix només una part dels objectius.

Una avaluació final negativa suposa que no s’ha produït una millora substancial
de la situació familiar i que és necessària una avaluació autocrítica de l’equip
d’intervenció interdisciplinari entorn els motius que han originat el fracàs, així
com la inclusió de la pròpia família per fer un balanç conjunt entorn a les dificultats
trobades. En aquests casos, es pot replantejar el conjunt de la intervenció o
valorar la derivació i inclusió d’un equip especialitzar extern davant la detecció,
per exemple, de patologies severes on la presència d’un trastorn de salut mental
d’un dels progenitors dificulta l’adquisició d’habilitats parentals.

Davant les dificultats que presenta la intervenció en situacions de cronicitat, el
professional pot reaccionar amb resignació i pessimisme qüestionant tant les seves
capacitats com les possibilitats de canvi de la família. Una forma d’afrontar cons-
tructivament aquests i altres problemes específics dels qui fan de la intervenció en
famílies la seva professió és el treball en equip i la supervisió.
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2.3.1 Supervisió

La supervisió és un procés de seguiment, observació i reflexió regular del procés
d’implementació del pla de millora amb l’objectiu de fer ajustaments en el pla
inicial. Els objectius de la supervisió en el procés d’intervenció familiar són
avaluar el pla d’intervenció, així com valorar la intervenció i els seus objectius.
Els objectius de la supervisió dirigida als professionals en forma d’assessorament
i suport són la millora de les seves competències i habilitats personals.

La supervisió permet al professional ser més objectiu, fer una gestió més eficient
de les tensions emocionals, afrontar situacions de bloqueig o evitar prendre
decisions errònies davant de situacions greus i a l’hora. Té un component de suport
als professionals en les seves tasques i a la coordinació del treball en equip.

És aconsellable mantenir-la al llarg de tot el procés, de forma periòdica i constant
(un cop cada mes, per exemple).

2.4 Selecció i elaboració dels intruments d’avaluació

Els instruments d’avaluació són els recursos que empren els professionals per re-
gistrar la informació i les dades significatives de la intervenció familiar. Permeten
sistematitzar i optimitzar la feina.

Per poder seleccionar els instruments més adequats per registrar la informació, cal
fer-se les preguntes següents:

• Quina informació necessito?

• Per què i per a qui s’avalua?

• Quins són els factors i/o àmbits a avaluar?

• De quins recursos i temps disposo?

• En quin moment es realitzarà?

• Qui recollirà la informació?

La selecció dels instruments d’avaluació correspon al propi equip interdisciplinari.
Els professionals poden optar també per elaborar instruments d’avaluació propis
que permeten adaptar-se a les necessitats i especificitats del servei o projecte, a fi
de disposar de suports per obtenir informació, sistematitzar i organitzar el treball
de forma operativa.

En la fase d’implementació, i en base a les tècniques i/o activitats emprades
(entrevista, visita domiciliària, mediació familiar, activitats d’intervenció per
l’adquisició de competències parentals...), hi ha diferents instruments d’avaluació.
Els més significatius són:
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• Entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

• Observació: diari de camp

• Qüestionari

• Registre de coordinacions professionals: internes i externes

2.4.1 Entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

L’entrevista de seguiment i/o d’avaluació final són dues tipologies d’entrevista es-
pecialitzada d’intervenció. L’objectiu és intervenir i, alhora, avaluar l’assoliment
dels objectius (seguiments i/o finals) del pla de millora.

Model d’entrevista de seguiment i/o d’avaluació final

Data

Hora

Entrevista dirigida a:

Assistents

Grau d’assoliment dels objectius temporals (seguiment i/o finals) del pla de millora

• Objectius assolits

• Objectius parcialment assolits

• Objectius no assolits

Valoració de la família dels motius d’haver assolit (o no) els objectius

• Objectius assolits de menor a major dificultat i motius associats argumentats

Propostes de la família davant la resolució dels problemes que van originar la
intervenció

2.4.2 Observació

L’observació és un dels instruments més emprats per obtenir informació i avaluar
la intervenció amb la família. Els àmbits d’intervenció com les habilitats i les
capacitats parentals i les dinàmiques relacionals que es produeixen en la família
precisen aquest instrument i permeten al professional observar in situ les relacions
entre pares i fills/es en un entorn propi com és el seu domicili.

Una observació competent suposa gaudir de certes habilitats, coneixements i
actituds (interès autèntic, respecte, paciència i objectivitat) que s’adquireixen
gradualment en la pràctica professional.

Per a l’observació s’han de tenir en compte els següents aspectes:
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1. Establir i delimitar clarament l’objecte d’observació.

2. Identificar i delimitar els escenaris observació.

3. Fixar i distribuir els temps d’observació.

Hi ha diferents tècniques d’observació. Una de les més populars el diari de camp,
però també les fitxes de seguiment i els informes periòdics.

Diari de camp

El diari de camp és un instrument d’ús personal que utilitza el professional on
registra fets, fenòmens, situacions percebudes i/o executades en la família al llarg
de la seva intervenció.

Aquest diari ha de ser un instrument pràctic per al professional i ha de contenir:

• Data i hora

• Dades bàsiques de la família

• Àmbits de treball/objectius a treballar

• Desenvolupament de la intervenció

• Observacions i impressions

Un dels valors del diari es que possibilita una constant reflexió professional, ja
que permet incloure comentaris personals, opinions i hipòtesis durant tot el procés
d’intervenció.

2.4.3 Qüestionari

El qüestionari és un instrument utilitzat per obtenir dades senzilles mitjançant l’e-
laboració i aplicació d’un conjunt de preguntes estandarditzades a un determinat
nombre de persones. Les preguntes dels qüestionaris han de formular-se de forma
clara i senzilla, a fi d’evitar interpretacions errònies i facilitar la tabulació de les
respostes.

S’ha de garantir l’anonimat i la confidencialitat, fet que permet una major llibertat
de resposta dels subjectes enquestats. L’objectiu no és valorar l’opinió d’una
família, sinó d’un grup de famílies, ponderant una valoració global.

En funció de la finalitat i el disseny, els qüestionaris permeten mesurar:

• Nivell de satisfacció del servei / recurs / programa

• Adequació del servei / recurs / programa als seus objectius originals
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• Coneixement de primera ma i de forma crítica, la valoració dels usuaris/fa-
mílies

• Incorporació de propostes de millora i/o modificació basades en l’avaluació
dels propis subjectes

Habitualment s’inclouen a l’inici preguntes de tipus sociodemogràfic: sexe, edat,
nivell educatiu... Permeten descriure globalment el grup de persones que ha con-
testat el qüestionari. El tipus de preguntes poden ser obertes (sense predeterminar
les respostes) i tancades (predeterminant les possibles respostes). És recomanable
que la quantitat de preguntes no superi les 30 i que la durada per contestar-lo no
excedeixi els 30 minuts.

Cada servei, recurs i/o programa, pot elaborar un model d’enquesta, coexistint
una gran diversitat de models. Vegeu com a exemple un model d’enquesta per
a programes de formació per a mares i pares que pretén incorporar aspectes de
la parentalitat positiva en la criança dels fills i filles. Aquesta s’aplicarà un cop
finalitzar el programa i havent rebut la formació.

Model d’enquesta per a programes de Formació per a mares i pares

Sexe

Edat

Nivell educatiu

Tipologia de família

Nombre de fills/es i edats

Valoració del contingut de les sessions

• En general, els heu trobat interessants? (Valoreu de l’1 -gens interessant- al 5 -molt
interessant.)

• Quina sessió recordeu especialment? (Cal mostrar els enunciats de cada sessió per facilitar
la resposta). Per què? Justifiqueu la resposta.

Valoració de l’espai, la durada i la temporalitat de les sessions

• En general, l’espai ha estat correcte? (ubicació, tipus d’espai...) (Encercleu la resposta.) Sí /
No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

• En general, la durada de les sessions ha estat adequada? (1 hora i 30 minuts) (Encercleu la
resposta.) Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

• En general, la temporalitat del programa ha estat adequada? (nombre de sessions totals del
programa) (Encercleu la resposta.) Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

Valoració de la metodologia emprada (dinàmiques de grup variades: pluja idees, vídeos
simulats, jocs de rol...)
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• La metodologia ha estat correcta, diversa i adequada per facilitar l’adquisió dels
coneixements? (Encercleu la resposta.) Sí / No

Valoració del dinamitzador/a del grup

• Ha facilitat en tot moment l’acollida de tots els membres? Sí / No

• Ha generat un ambient de confiança optim per tothom? Sí / No

• Ha exposat de forma clara i competent el contingut de les sessions? Sí / No

Valoració de la cohesió de grup

• Us heu sentit còmodes i acollits per la resta de membres del grup? Sí / No

Valoració dels efectes del programa

• Heu incorporat coneixements del programa en benefici de la criança? Sí / No

– Especifiqueu i detalleu la resposta:

• Ho recomanaríeu a altres famílies? Sí / No

– Especifiqueu el motiu de la resposta:

Aportacions

• Quins són els aspectes positius a ressaltar del programa (Justifiqueu la resposta.)

• Quins són els aspectes a millorar del programa (Justifiqueu la resposta.)

Gràcies per la col·laboració. Ens ajudeu sempre a millorar.

2.5 Registre de dades

Els registres de dades són un suport per obtenir de forma sistemàtica informacions
significatives i rellevants que faciliten al professional sistematitzar i estructurar la
intervenció de la forma més adient. També són un suport a la pròpia intervenció,
perquè permeten fer valoracions i propostes.

Cada tipologia de servei, recurs o programa disposa de registres específics, basant-
se en les diferents propostes d’intervenció familiar.

Vegeu un conjunt de models de registres de dades (plantilles) que exemplifiquen, a
partir d’un cas pràctic, una situació hipotètica d’una família que precisa ser atesa.

Cas pràctic

La Laura i l’Adrià són dos joves de 19 i 20 anys amb una filla d’1 any i 6 mesos, la Lina.
Fa aproximadament 6 mesos que viuen junts. Anteriorment, vivien a casa de la mare de
la Laura. Les relacions de la Laura amb la seva mare eren molt tenses, fet que va derivar
que, junt amb la seva parella i filla, es traslladessin en un petit apartament.
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La Laura treballava de cambrera en un bar de tarda-nit. L’Adrià treballava de forma
esporàdica i sense contracte. Tot i les dificultats d’horaris (compaginar la vida laboral i
familiar) intentaven cobrir l’atenció a la seva filla. Fa 3 mesos que van tancar el bar on
treballava la Laura i es van quedar sense feina ni ingressos econòmics, perquè és ella qui
principalment sostenia econòmicament la família.

La Lina assisteix des dels 8 mesos a l’escola bressol municipal del barri i fins a dia d’avui
no s’havia observat cap indicador que fes dubtar entorn de l’atenció adequada que rep. La
Lina sempre ha estat una nena contenta i riallera, s’ha relacionat amb els iguals i els adults
de forma positiva. La Laura i la seva mare, l’àvia materna de la Lina, qui combinaven dur-la
i recollir-la de l’escola bressol. Però fa cosa de tres mesos des de l’escola han observat
que ara és sols la mare, i algun cop el pare, qui la porta i la recull. La seva assistència
és molt irregular, falta dies sencers sense justificar. Quan li pregunten a la mare, aquesta
contesta amb evasives. Cada cop veuen la mare més desmillorada i apàtica. En la Lina
han observat també certa deixadesa en la higiene personal i no sempre porta l’esmorzar
de casa. Les relacions mare–filla sembleen bones, però hi ha preocupació per la Lina, així
com també per la situació personal de la mare.

Arran de l’observació i la seva preocupació, l’escola bressol informa serveis socials de la
situació.

Cas pràctic: model de registre d’entrevista en el domicili

Data

Hora

Entrevista dirigida a:

Assistents

Temes tractats: ens hem presentat (les nostres funcions com a equip) i els motius de la
intervenció. Principalment hem mostrat la nostra preocupació per la manca d’assistència
regular de la Lina amb l’escola Bressol i la voluntat d’ajudar a la jove parella. Inicialment
la rebuda ha estat freda i distant. Progressivament, quan hem anat reconeixent l’interès
d’ella per la seva filla i les relacions parentals observades, la mare s’ha relaxat i ha parlat
amb més calma. El pare de la Lina s’ha mostrat distant en tot moment. Hem parlat també
de les dificultats de tenir que fer-se càrrec ells dos sols, de l’atenció de la seva filla. La
Laura ha admès que volia apropar-se a la seva mare (àvia materna), reconeixent que ella
sempre l’havia donat suport. Però no podia fer-ho perquè estava molt dolguda de la darrera
discussió i esperava que fos la seva mare, qui anés a disculpar-se. A la mare, li és difícil
acceptar que aquesta situació, afecta negativament a la seva filla. El pare senzillament, es
manté sempre al marge de la conversa i no contesta quan se li pregunta directament.

Valoració: tot i mostrar certes resistència, la mare assumeix certs aspectes a millorar. El
pare, no. Tampoc fa cap valoració ni dona cap alternativa al respecte.

Acords i actuacions a realitzar:

• La Laura es compromet a portar puntualment la Lina cada dia a l’escola bressol i justificar les
absències. Reconeix que algun dia es despista.

• La Laura es repensarà restablir el contacte amb la seva mare. Tot i estar molt dolguda,
accepta que la seva filla Lina pregunta per ella i vol veure-la.

• L’educador/a familiar farà una pròxima visita la propera setmana i hi seran, ells dos i la Lina.

Cas pràctic: model de registre d’un diari de camp

Data i hora

Membres de la família

Àmbits-objectius de treball: cal crear una clima proper i de suport en la presentació i un
primer contacte amb la família. I que aquesta entengués els motius de la intervenció, per
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demanda de l’escola bressol. També una assumpció progressiva de les dificultats, iniciant
amb que la Lina assistís regularment a l’escola bressol. I saber que ha succeït amb l’àvia
materna de la Lina, que no apareix a l’escola Bressol i la Lina constantment pregunta per
ella.

Desenvolupament de la intervenció: Rebuda molt freda per part dels dos. La mare ha
acabat acceptant certes dificultats. El pare en cap moment s’ha pronunciat. Molt distant.
La mare s’ha compromès en dos accions - veure registre entrevista- . El pare, no Els dos
han acceptat una visita a casa seva, amb presència de la Lina.

Observacions i impressions: parella molt jove i sola. Ell no te cap família a la ciutat. La
mare, si. Però ha trencat tota relació per una discussió. Es mostra inflexible fins que li
fem reflexionar de com aquest distanciament, afecta a la Lina. Sembla haver un interès
real pel benestar de la seva filla. Intentarem ponderar refer els vincles amb la seva mare.
Impressiona la fredor del pare. A més, la mare, tenia els ulls plorosos... La pròxima visita
serà interessant per poder observar in situ les relacions tant del pare com la mare amb la
Lina.

Model de pla d’atenció familiar - pla de millora

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professionals i situació actual

• Presentació del problema i la valoració professional

• Exposició d’indicadors motivadors de la intervenció i factor de risc

• Factors de protecció, capacitats i habilitats de la família a potenciar i amplificar o que cal
treballar.

• Orientacions de millora per superar la situació de risc

Àrees/àmbits d’intervenció

• Situació socioeconòmica

• Situació laboral

• Àrea de salut, alimentació i higiene

• Àrea de l’habitatge

• Àrea de relacions familiars

• Àrea escolar

• Àrea oci i temps de lleure

• Àrea d’integració social

• Àrea legal

Objectius generals (relacionats amb l’àrea d’intervenció a treballar amb la família, hem
fixat 1 o 2 objectius generals, per les àrees prefixades de treball)

• Àrea laboral
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– Recerca de treball de forma activa: contactes, internet, premsa...

• Àrea de salut i higiene

– Control i seguiment pediàtric correcte

– Supervisió d’higiene personal dels infants / adolescents

• Àrea de relacions familiars

– Mantenir relacions positives entre els membres de la família

– Mantenir relacions positives amb la família extensa

• Àrea escolar

– Assistència regular dels infants a l’escola

• Àrea d’oci/temps de lleure

– Planificació d’activitats de lleure compartit per a tota la família

Objectius específics (cada objectiu general es pot desglossar en un conjunt d’específics
per arribar a la seva consecució. Com a exemple, desglossarem l’objectiu general Mantenir
relacions positives amb la família extensa)

• Restabliment els contacte i vincles amb membres de la família extensa positius

• Impuls d’un apropament entre membres de la família desvinculada

• Oferiment del servei de mediació familiar, si és necessari, entre diferents membres.

Compromisos adquirits pels pares i els infants/adolescents

• Marcar els objectius de millora i escalar les metes.

• Especificar exactament que s’espera que facin, quines accions cal que portin a terme.

• Reconèixer agents/serveis implicats.

• Temporalitzar les accions.

• Concretar l’avaluació del seu compliment.

Compromisos/accions adquirits pels professionals

• Informar de quina manera es revisarà el pla de millora i en base a què.

• Calendaritzar, si és possible, el seguiment del pla de millora (entrevistes, coordinacions amb
l’escola bressol, visites domiciliàries...).

• Fer un seguiment dels recursos/serveis/dispositius posats a l’abast de la família.

• Oferir a la família l’acompanyament terapèutic i socioeducatiu necessari com una oportunitat
de millora per fer possible el canvi proposat.

• Informar del que passa si s’incompleixen els compromisos.

Signatures

• Signatura família

• Signatura professionals

• Lloc i data de la signatura
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Model d’informe d’evolució i seguiment

Dades d’identificació

• Data

• Lloc

• Nom dels membres de la família

Valoració de l’equip de professional - situació actual. Presentar com ha evolucionat
el problema, contraposant la situació inicial a la actual. Indicant tants els factors de risc
presents, com els de protecció.

Pla de millora. Proposat inicialment després del diagnòstic/valoració.

Avança en l’assoliment dels objectius i activitats inclosos en el pla de millora. Avaluar
l’assoliment de cada un dels objectius específics, les activitats proposades, el resultat, la
data proposada pel seu compliment, el % d’assoliment i comentaris diversos.

Resposta de la família a la intervenció:

• Nivell d’implicació i assumpció dels acords

• Tipus de vincle establert amb l’equip professional

2.6 Elaboració d’informes i memòries

L’informe i la memòria són instruments de gran rellevància en la intervenció
familiar.

L’informe és una selecció i síntesi de les intervencions en la família, on es visua-
litza la seva evolució i procés en un temps determinat. L’elaboració d’informes
es realitza en base als resultats de l’avaluació final, on es determina el grau
d’assoliment dels objectius plantejats amb la família subjecte d’intervenció. A
més de guiar la presa de decisions i estratègies d’acció, els informes permeten el
traspàs d’informació entre serveis. L’informe esdevé un element clau en el treball
en xarxa.

Cada entitat responsable de la intervenció familiar (pública, tercer sector, privada,
mixta...) disposa d’un model d’informe propi. No obstant, hi ha un conjunt
d’ítems comuns:

• Motiu de l’informe, data i professional/s

• Dades personals bàsiques de la família:

– Dades sociodemogràfiques: noms, tipus de família, composició,
edats...

– Genograma i nucli convivència

– Història familiar: dades més rellevants. S’hi inclou la història de
relació amb l’entitat encarregada de la intervenció.
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• Tipus d’intervenció

– Programa en què s’adscriu, professionals implicats, àrees de treball i
objectius elaborats.

• Procés de la família com a subjecte d’intervenció

– Seqüencial: des de l’avaluació inicial i el desenvolupament fins a la
situació present.

– Nivell d’implicació de la família

• Valoració de la intervenció i proposta

– Assoliments dels objectius i incidències més rellevants

– Conclusions derivades de la intervenció, indicacions per a la futura
presa de decisions

La memòria és un document elaborat per les entitats que resumeix les actuacions
dels programes desenvolupats durant un període de temps determinat. La periodi-
citat és variable, ja que depèn de l’entitat i els compromisos i les demandes dels
finançadors. Habitualment la memòria té un caràcter anual, com a mínim.

Hi ha dos tipus de memòria: econòmica (pressupost) i tècnica, però sempre
estan interrelacionades. La memòria tècnica és la responsable de justificar les
subvencions rebudes per al desenvolupament del projecte: què s’ha fet, com,
quan, on, amb qui... La memòria es pot estructurar de diferents maneres:
cronològicament, en relació amb les activitats o els objectius, per sectors de
població...

Els continguts de la memòria es divideixen en tres àrees:

1. Descripció de l’entitat

2. Descripció dels programes, activitats, etc.

3. Descripció dels finançadors, adequació, formes captació fons...

Les memòries poden complir diferents objectius:

• Difusió pública de l’entitat

• Justificació econòmica

• Requisit legal

• Captació de fons

• Captació de socis i sòcies

Moltes entitats del tercer sector fan públiques les seves memòries a través de les
respectives pàgines web. Tot i que el format més habitual de la memòria continua
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sent el document de text, és aconsellable introduir i combinar-lo amb nous formats,
per fer-ho més suggestiu i dinàmic.

Entre les propostes de nous formats destaquen:

• Elaborar una bona documentació gràfica, amb imatges, que acompanyi el
text.

• Introduir vídeos, seleccionant, per exemple, alguns fragments d’activitats
realitzades durant el programa.

• Construcció d’un blog per anar desenvolupament la memòria de forma
gradual, possibilitant, a més, la inclusió d’aportacions de persones externes
mitjançant els comentaris dels articles del blog.

2.7 L’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció

A les fases de la intervenció en el si de la família l’avaluació apareix com a
recurs per a la millora de la intervenció durant tot el procés de la intervenció.
L’avaluació possibilita la necessària avaluació periòdica i l’adequació que han
de realitzar els professionals entre els objectius i activitats proposades en el pla
d’atenció i millora i els assumits i aconseguits per la mateixa família.

Originar canvis significatius i perdurables en l’estructura i les dinàmiques famili-
ars (especialment en les famílies disfuncionals), requereix temps diferencials en
funció de la família: habilitats pròpies, dificultats, nivell d’assumpció dels com-
promisos... Les famílies subjecte d’intervenció són subjectes actius i responsables
del seu procés de canvi. Els professionals només acompanyen i donen orientació
i suport tècnic per aportar solucions als problemes inicialment plantejats en el
diagnòstic.

Des d’aquesta perspectiva, cal entendre la millora de la intervenció plantejada
professionalment com una adequació flexible (temporal i d’assumpció progressiva
d’objectius a millorar) enfront de les capacitats i habilitats de la família.

En l’avaluació final de la intervenció s’avaluen els resultats, tant en relació amb
la família subjecte d’intervenció com amb el servei i/o programa en què s’engloba
la intervenció.

1. En relació amb la família, l’avaluació final dels resultats suposa la presa de
decisions de l’equip professional. Això deriva en:

• Tancament del cas, per assoliment del pla de millora.

• Replantejament de la intervenció per l’aparició, per exemple, de nous
problemes a resoldre o perquè necessita més disposició temporal.

• Derivació cap a un altre servei, si es valora la necessitat d’intervenció
d’un servei especialitzat pel tipus de problema a abordar. Un exemple
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clar és la intervenció en famílies amb fills/es de risc social, on es
detecta durant la intervenció un deteriorament de les habilitats i
capacitats parentals en perjudici dels infants combinat amb una actitud
de rebuig enfront la intervenció professional.

2. En relació amb el servei o programa d’intervenció, l’avaluació final dels
resultats se centra en l’avaluació general del servei prestat, no en la família
en particular. L’avaluació del programa, permet comprovar el grau en
què s’han assolit els objectius generals (que justifiquen el propi programa)
l’assumpció d’aprenentatges, tant les bones pràctiques com els errors, el
coneixement de la qualitat del servei prestat, i la redefinició del projecte (si
és necessari) o el disseny de nous projectes en el futur. En l’avaluació de
resultats les preguntes a respondre són:

• S’ha solucionat el problema?

• S’han assolit els objectius plantejats?

• Quantes famílies han millorat la seva situació respecte a l’inici del
projecte?

• Quantes famílies han empitjorat respecte a la seva situació a l’inici del
projecte?

• Quin grau d’adaptació a les necessitats detectades i a la demanda
formulada s’observa?

En síntesi, l’avaluació és un instrument imprescindible en els processos d’in-
tervenció aplicable en diferents subjectes (des de la pròpia família, els equips
d’intervenció, als programes i projectes adscrits fins a les polítiques públiques)
permeten fer una reflexió autocrítica, per orientar les actuacions i adequar-les a
la realitat que vol respondre. Tot i això, cal acceptar que l’avaluació en el camp
de la intervenció social no està suficientment incorporada i desplegada en la praxi
professional.
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