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Parentalitat	
  posi-va	
  i	
  relacions	
  familiars	
  
La	
  família	
  com	
  a	
  àmbit	
  d’aprenentatge	
  vital	
  	
  
i	
  prevenció	
  del	
  conﬂicte
(agència socialitzadora principal):
– Se continua assignant una gran quantitat de
responsabilitats i funcions a la família
– La influència de les relacions familiars (les actituds i
conductes parentals)
– La importància de les competències parentals.
Quines?

Les competències parentals
1. Conèixer el procés evolutiu (etapes desenvolupament)
2. Comprendre necessitats de cada etapa
3. Estar preparat per gestionar moments crítics
4. Comprensió de la dinàmica familiar i ajust entre aquesta
i etapa evolutiva
5. Qualitat del vincle: interaccions positives
6. Capacitat de resiliència: recursos de la família per
adaptar-se a demandes canviants de l’entorn i
imprevistos (evitar conflictes, ruptures, etc.)
7. Anticipació a situacions que provoquen estrès. Com?

Les competències parentals
Com?
-

GESTIÓ DE CONFLICTES
ENFORTIMENT LLAÇOS AFECTIUS (COHESIÓ)
COMUNICACIÓ EFECTIVA
FLEXIBILITAT/ADAPTABILITAT
(...)

Fomentar habilitats cognitives, acadèmiques i prosocials

La implicació de les famílies influeix sobre els
resultats acadèmics
Processos relacionats amb la implicació familiar que influeixen sobre els
resultats acadèmics de l’alumnat d’Educació Secundària: major nivell
educatiu, èxit escolar, millors qualificacions, major autoestima, competència
social, reducció conductes problema, aspiració a la universitat, inscripció a
la universitat, participació en programes fora de l’horari escolar:
1.L’exercici de la parentalitat: relacions pares-fills i supervisió
2.Relacions família-escola: comunicació i participació amb l’escola i els
programes comunitaris
3.Responsabilitat amb els resultats d’aprenentatge: gestió del treball
escolar, expectatives educatives, estímul a l’educació universitària.
Projecte d’Investigació Familiar de Harvard University (2006)

Principis de parentalitat positiva recollits en els treballs empírics i
programes de parentalitat positiva (Sanders, Markie-Dadds i Turner,
2003) són:
1. Garantir un ambient segur i d'interès en què els infants puguin
explorar, experimentar i desenvolupar les seves habilitats.
2. Crear un ambient d'aprenentatge positiu trobant-se disponibles
quan els nens necessiten ajuda, cura i atenció.
3. Utilitzar disciplina assertiva sent consistents i actuant amb
rapidesa quan l’infant es comporta de forma inadequada.
4. Tenir expectatives realistes en relació als fills i a un mateix com a
pare o mare.
5. Cuidar-se un mateix com a pare o mare satisfent les necessitats
personals.
Recomanació Rec (2006) 19 del Comitè de Ministres als estats
membres sobre polítiques de suport a l'exercici positiu de la parentalitat,
proposa polítiques i mesures de en tres direccions:
ü Promoció de polítiques socials i accés a drets en igualtat
d'oportunitats
ü Promoció de la coordinació politicoadministrativa
ü Promoció d'un model de parentalitat positiva
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Factors	
  de	
  risc	
  en	
  la	
  família	
  
1. Consum	
  i	
  ac,tud	
  dels	
  pares	
  i	
  mares	
  (Becoña,	
  2001;	
  Higgins	
  
et	
  al,	
  2013).	
  

2. Es,l	
  educa,u	
  (Becoña,	
  2001)	
  
3. Conﬂicte	
  i	
  desorganització	
  familiar	
  (PaKerson,	
  1986;	
  Tolan	
  
Dodge	
  i	
  TuKer,	
  2013)	
  

4. Falta	
  de	
  proximitat	
  i	
  de	
  calidesa	
  (Tolan	
  et	
  al.,	
  2011;	
  Brook,	
  
Richter,	
  Whiteman,	
  2006)	
  

5. Trastorns	
  de	
  conducta	
  (Chau	
  i	
  Giallo,	
  2014).	
  
6. Situacions	
  d’abandonament,	
  maltractament	
  o	
  abús	
  
(Gracia,	
  2010).	
  

FAMÍLIA com a principal àmbit pel desenvolupament de:

Factors	
  de	
  protecció	
  a	
  la	
  família	
  
– Exercici	
  efec,u	
  de	
  la	
  PARENTALITAT	
  
– Possibilitats	
  econòmiques	
  
– Vinculació	
  amb	
  altres	
  ﬁgures	
  adultes	
  posi,ves	
  
– Bona	
  autovaloració	
  /	
  autoes,ma	
  
– Comunicació	
  familiar	
  
– Control	
  /	
  vigilància	
  
– Qualitat	
  de	
  les	
  relacions	
  
– RESILIÈNCIA	
  
	
  

Programes de Prevenció Familiar
ÀMBIT UNIVERSAL, SELECTIU i INDICAT

ENTRENAMENT EN HABILITATS PARENTALS I FAMILIARS
ADREÇAT A FAMILIES AMB DIFERENTS NIVELLS DE VULNERABILITAT

OBJETIU GENERAL

Canviar i/o millorar el funcionament familiar, ensenyant a les
famílies conductes i habilitats prosocials:
PREVENIR el desenvolupament de factors de risc i REFORÇAR els
factors de protecció

Components més importants dels programes de prevenció
eficaços: els objectius
FILLS I FILLES
INFLUIR SOBRE LA CONDUCTA

COMUNICACIÓ

FAMÍLIA

MARES I PARES

INFLUIR EN EL FUNCIONAMENT ADQUISICIÓ D’HABILITATS
PARENTALS BÀSIQUES
FAMILIAR

COHESIÓ FAMILIAR

MANEIG DE L’ESTRÈS

IDENTIFICACIÓ DE SENTIMENTS

COMUNICACIÓ

RECOMPENSES, ATENCIÓ
DIFERENCIAL, ESTABLIMENT
DE LÍMITS

RESISTÈNCIA A LA PRESIÓ
DELS IGUALS

ORGANITZACIÓ FAMILIAR

COMUNICACIÓ

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

RELACIONS FAMILIARS

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

CONEIXEMENT SOBRE
ALCOHOL I ALTRES DROGUES

SOLUCIÓ DE CONFLICTES

CONEIXEMENT SOBRE
ALCOHOL I ALTRES DROGUES

Components més importants dels programes de
prevenció eficaços
Medios2002)
Estructura Substance Abus and MentalContenido
Health Services Administration (SAMHSA,

ESTRUCTURA
E-1. Realitzar activitats estructurades i
focalitzades a enfortir les relacions
previ als continguts del programa

CONTINGUTS
C-1. Incloure sempre estratègies
per a l’adquisició de les habilitats
socials I d’aprenentatge

MITJANS
M-1. Incloure els programes en les
xarxes ja existents

E-2. Fer us de currículums escrits,
redactats de forma clara

C-2. Proporcionar oportunitats
per a practicar les conductes

M-2. Eliminar les barreres a la
realització del programa

E-3. Atendre les necessitats de
la població diana a la qual s’adreça
el programa

C-3. Capitalitzar totes les
fortaleses dels participants,
elaborar els aspectes positius

M-3. Implicar professionals amb
experiència en l’equip del programa

E-4.Adaptar el contingut del programa C-4. Implicar als diversos
a la cultura i llenguatge de la població agents de la comunitat educat.

M-4. Formar-se, entrenar-se i
rebre supervisió

E-5. Adaptar el programa a les
C-5. Atendre, de forma especial,
necessitats evolutives de la població els dèficits d’autoeficàcia

M-5. Establir vincles efectius
amb les entitats que col·laboren

E-6. Planificar activitats socials,
d’enteteniment i culturals que
fomentin la relació pares-fills

M-6. Implicar a la comunitat:
consulta disseny, seguiment de
la intervenció I avaluació.

C-6. Promoure un missatge
consistent entre els diversos canals
(pares, professors, etc.)
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FACTORS	
  CLAU	
  DE	
  LA	
  COMPETÈNCIA	
  FAMILIAR	
  
Orte	
  et	
  al.,	
  2013	
  

1. Reducció factors de RISC
–

preparació enfront a situacions d’amenaça

2. Augment factors de PROTECCIÓ
–

preparació per a identificar i aprofitar oportunitats
positives

FACTORS	
  CLAU	
  DE	
  LA	
  COMPETÈNCIA	
  FAMILIAR	
  
Orte	
  et	
  al.,	
  2013	
  

SINÈRGIA:
-

Organització i supervisió

-

Cohesió

-

Comunicació i resolució cooperativa de problemes

La forma com família afronta una experiència problemàtica influeix a
l’adaptació dels seus membres
Intervenció socioeducativa orientada a:
- Construir recursos: per enfrontar problemes i per enfortir-se.
- Positivar positivant. Reconèixer progressos.
- Transformar dinàmiques negatives en positives. Reconèixer factors (+)

L’ENFOCAMENT	
  DE	
  LA	
  COMPETÈNCIA	
  FAMILIAR	
  
Ballester,	
  2016	
  

Desenvolupament	
  de	
  capacitat	
  per	
  a	
  desenvolupar-‐se	
  en	
  diferents	
  contextos	
  
d’interacció	
  amb	
  altres	
  (social,	
  familiar,	
  escolar,	
  etc.):	
  
1.

Desenvolupament	
  pensament	
  conseqüencial:	
  entendre	
  conseqüències	
  de	
  la	
  nostra	
  
conducta	
  abans	
  d’actuar	
  

2.

Percebre	
  expecta,ves	
  dels	
  altres	
  cap	
  a	
  mi	
  	
  

3.

Desenvolupar	
  conductes	
  davant	
  aquestes	
  expecta,ves	
  

4.

Comprendre	
  el	
  rol	
  dels	
  altres	
  

5.

Ges,onar	
  emocions	
  associades	
  

6.

Assajar	
  conducta	
  congruent	
  amb	
  la	
  situació	
  d’interacció	
  i	
  estratègies	
  amb	
  que	
  es	
  
compta	
  

Aplicació	
  con,ngut	
  +	
  metodologia	
  
1.

Explicació	
  

2.

Debat	
  

3.

Ac,vitat	
  en	
  context	
  de	
  sessió	
  

4.

Ac,vitat	
  pràc,ca	
  a	
  casa	
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Discussió

1

El rol del
formador i
l’avaluació

2

Participants

• Dues claus de la intervenció

• La motivació de les famílies
que participen
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Discussió

3

Xarxa

4

Continuïtat

• L’articulació amb els centres
escolars i socials

• Desenvolupar sistemes
d’atenció continuada:
connexió entre prevenció
universal, selectiva i indicada.
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