
La família és un dels principals contextos

d’aprenentatge tant dels pares com dels

fills. De fet, la qualitat de la vida familiar és

fonamental per al benestar d’ambdós.

Disposam d’una extensa bibliografia que

dóna suport a la influència continuada de la

família i, de forma concreta, de les relacions

entre els pares i els fills en el benestar, tant

físic com social i econòmic dels fills. Les

dades també donen suport als problemes de

salut mental i socials com a conseqüència de

relacions familiars disruptives (Chamberlain

i Patterson, 1995; Patterson, 1982; Sanders i

Duncan, 1995). D’acord amb això, els estudis

etiològics assenyalen alguns factors d’inte-

rès, tant dels models educatius utilitzats en

la criança, com del context i la dinàmica

familiar en la qual es produeix el desenvolu-

pament evolutiu dels fills. Es tracta de fac-

tors relacionats amb el desenvolupament de

comportaments disruptius de diversa natu-

ralesa en els fills. Ens referim tant a habili-

tats concretes dels pares en relació amb la

criança dels fills al llarg del cicle evolutiu,

com als contextos de relació i socials en els

quals es produeix aquesta, en el context de

la família. De fet i tenint en compte un apro-

pament sistèmic, els membres de la família

estan interconnectats. Són unitats interde-

pendents de sistemes més amplis (Bateson,

1979). Així, un problema o un dèficit en una

habilitat concreta es pot magnificar o no

depenent també del moment evolutiu de la

família i dels seus membres, i de les seves

relacions extenses. L’organització de la famí-

lia i els processos interactius són també con-

ceptes clau per entendre la família

(Minuchin, 1984). 

Els estudis epidemiològics indiquen que

diversos factors de risc familiar, com ara els

conflictes familiars i de parella i/o els que

estan relacionats amb la baixa qualitat de

l’educació familiar que es proporciona als

fills, influeixen de forma molt important i

negativa en el seu desenvolupament. Així, la
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falta d’una relació càlida i positiva entre

pares i fills, la mancança de vincles segurs, la

rigidesa, les pràctiques de disciplina inconsis-

tents i la supervisió inadequada augmenten

el risc que els fills puguin desenvolupar pro-

blemes seriosos en l’àmbit del seu comporta-

ment i de les seves emocions. Aquests pro-

blemes poden tenir conseqüències

importants en el desenvolupament i el man-

teniment de conductes antisocials.

Tanmateix, i a pesar de la seva importància,

els pares reben poca o cap preparació per a

l’exercici d’aquest rol educatiu. A més, les

demandes en la criança dels fills s’amplien

quan els pares no compten amb la guia i el

consell de xarxes externes de suport, com la

seva pròpia família (padrins, pares, germans

i altres) o persones de la seva confiança, i

tampoc compten amb xarxes de suport social

externes, en forma de programes i serveis

aportats per la comunitat, que puguin pres-

tar aquestes ajudes. Les coses poden compli-

car-se més encara quan la família es trenca,

es reconstitueix i passa per situacions d’estrès

importants que afecten la seva capacitat

educativa, ja minvada per les seves pròpies

mancances de bases. D’acord amb això, és

necessari reforçar la família perquè puguin

disminuir els factors de risc, augmentar els

factors de protecció i tenir èxit en la gestió

de la vida familiar i de les relacions interper-

sonals. 

Factors familiars de risc 
i protecció

D’acord amb el que hem comentat, a la famí-

lia es produeixen factors de risc i factors de

protecció, comuns davant el desenvolupa-

ment, o no, de determinades problemàti-

ques socials com la conducta antisocial o el

consum de drogues en els fills. Com indiquen

Kumpfer i Alvarado (2003), la probabilitat

que els més joves presentin problemes en els

seu desenvolupament evolutiu és més ele-

vada a mesura que els factors de risc són més

nombrosos que els factors de protecció. En

conseqüència, l’objectiu dels programes de

prevenció centrats en la família hauria de ser

la disminució dels factors de risc, i l’augment,

al mateix temps, dels mecanismes de protec-

ció en curs. D’acord amb Bry et al. 1998, els

cinc tipus principals de factors de protecció

són: 1) les relacions de suport entre pares i

fills; 2) els mètodes de disciplina positius; 3)

el control i la supervisió de les relacions i de

les activitats dels fills; 4) la promoció de la

família, i 5) la recerca d’informació i suport

per al benefici dels fills. Aquests factors de

protecció possibiliten una relació forta i posi-

tiva entre pares i fills des del naixement. 

Per contra, hi ha altres factors familiars deno-

minats de risc, que poden augmentar la pro-

babilitat del desenvolupament de conductes

problema. Es tracta de contextos familiars en

els quals predominen el rebuig i la negligèn-

cia parental i altres tipus de violència com l’a-

bús sexual, la victimització i altres tipus d’abús

i exposició activa o passiva a la violència.

Finalment, el consum de drogues per part dels

pares i els germans també amplia de forma

important la probabilitat de consum de dro-

gues entre els fills. En aquestes situacions, a

més, és menys probable que es donin factors

de protecció com la calidesa en les relacions

interpersonals, la supervisió o la guia positiva

per al funcionament efectiu diari (Bry et al.

1998). Una implicació dels factors familiars de

risc i de protecció és que el desenvolupament

de comportaments disruptius es pot prevenir

si el funcionament familiar es pot canviar.

Molts estudis han començat a provar aquesta

hipòtesi. Els resultats, en forma de desenvolu-

pament i aplicació de programes concrets, són

suficientment prometedors per dur a terme

investigacions que permetin millorar els fac-

tors familiars.
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És necessari donar suport a la família perquè

pugui disminuir els factors de risc i augmentar

els factors de protecció. Aconseguir-ho no és

una tasca simple que es pugui resoldre a curt

termini, ni tampoc dient a la família “allò que

ha de fer o no ha de fer”. De fet, la informa-

ció no sembla que tingui cap impacte en els

canvis de comportament, si no es combina

amb altres estratègies més participatives, com

ara discussions, experiències pràctiques, jocs

de rol i tasques per a casa que permetin refor-

çar els canvis (Kumpfer i Alder, 2002). Més

aviat es tractar de dur a terme programes

basats en models que emfasitzin la família des

d’enfocaments ecològics. Els programes d’in-

tervenció que funcionen amb la família i que

pretenen facultar els pares en la família i

reforçar la seva habilitat per relacionar-se de

forma més eficaç amb la comunitat i amb les

agències i institucions que afecten les seves

vides (l’escola, per exemple), tenen més possi-

bilitats de produir canvis significatius i dura-

dors (Alexander i Parsons, 1982, a Dembo i

Schmeidler, 2002). En aquest cas, els progra-

mes més efectius impliquen acostaments mul-

ticomponent l’objectiu dels quals són els pre-

cursors precoços dels problemes de conducta.

Intervencions familiars 
eficaces: el Programa 
de Competència Familiar

La importància i l’eficàcia dels programes

d’intervenció precoç en la família per a una

àmplia varietat de necessitats i tipologies de

famílies (per exemple, famílies biològiques,

famílies acollidores, famílies adoptives, famí-

lies monoparentals, famílies de grups cultu-

rals diversos, famílies amb membres implicats

en conductes delictives, famílies en les quals

els pares són maltractadors físics o sexuals,

consumidors de drogues, famílies treballado-

res, famílies rurals o famílies urbanes) ja ha

estat demostrada per diversos autors. Sobre el

tema, l’estudi més significatiu és el de

Kumpfer i Alvarado de 1998, en el qual ava-

luaren prop de 500 programes de prevenció

familiar, i destacaren una sèrie de conclusions

per millorar l’eficàcia del disseny i la conve-

niència, o no, de programes nous. Les conclu-

sions d’aquest estudi són les següents:

a) Els programes han de ser integrals: han

d’estar clarament definits els objectius

i els resultats que es volen obtenir.

b) Els programes han d’estar dirigits a

tota la família i integrats en els dife-

rents moments del cicle familiar.

c) Han de ser de llarga durada perquè la

intervenció modifiqui el comporta-

ment: els canvis solament es poden

produir si hi ha temps perquè passin.

d) S’han se basar en el coneixement dels

factors de risc i protecció.

e) Han d’estar adaptats a les necessitats

de cada comunitat.

Del conjunt d’aquests programes de preven-

ció familiar, un dels que ha resultat altament

eficaç és l’Strengthening Families Program

(SPF) desenvolupat per la mateixa Kumpfer et

al. (1989), i que disposa de dades d’eficàcia

d’avaluadors externs (Foxcroft et al. 2003).

Aquest programa, que hem denominat

Programa de Competència Familiar (PCF), ha

estat adaptat al nostre país pel Grup

d’Investigació i Formació Educativa i Social

(GIFES)1 de la Universitat de les Illes Balears

(UIB). És un programa considerat model2 en la

classificació del Sustance Abuse and Mental

Health Services Administration (SAMHSA)

(CSAP, 2002). Reuneix, per tant, els compo-

nents més importants dels programes de pre-

1  Amb el finançament del Ministeri de Sanitat i Consum (Ordre SCO/1883/2005), el Ministeri d’Educació i Ciència (SEJ2007-
67306/EDUC) i la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears (PCTIB-2005GC1-04)

2  Els programes es defineixen segons tres categories: programes efectius, programes prometedors i programes model.

                    



Atenció diferencial
Ignorar comportament negatiu
Reforçar comportament positiu
Reestructurar expectatives

inadequades respecte al
comportament dels fills

Administrar recompenses
Economia de fitxes
Esvaïment de recompenses
Habilitats de comunicació
Aprendre a escoltar
Mantenir converses
Resoldre problemes
Donar instruccions
Sobrecorrecció
Pràctica positiva
Reparació
Temps fora
Allunyar el problema del fill
Allunyar el fill del problema
Programes de comportament

FILLS

Habilitats de comunicació
Aprendre a escoltar
Iniciar i mantenir converses
Interrompre
Elogiar
Habilitats per dir NO
Coneixements sobre drogues
Identificar problemes
Resoldre problemes
Demanar ajuda
Distingir instruccions clares
Reconèixer sentiments
Afrontar la crítica
Realitzar crítiques
Controlar l’enuig

FAMÍLIA

Pràctica d’atenció diferencial
Metes i objectius
Elaborar objectius de

comportament
Pràctica d’habilitats de

comunicació familiar
Pràctica de resolució de

problemes
Donar instruccions i aplicar

conseqüències
Posar límits
Pràctica d’interacció familiar
Mantenir i generalitzar els

aprenentatges

PARES FILLS FAMÍLIA

venció eficaços recomanats per aquesta admi-

nistració pel que fa a l’estructura dels progra-

mes, continguts i mitjans per dur-los a terme.

El programa es compon d’un currículum molt

estructurat centrat en la família, de 14 set-

manes de durada, que es du a terme en una

única sessió setmanal de 2-3 hores de durada

i que inclou tres programes, els dos primers

dels quals són d’aplicació simultània:

• Un programa de formació d’habilitats

dels pares i mares.

• Un programa de formació d’habilitats

dels fills.

• Un programa conjunt de formació de

la família.

El programa permet una intervenció en els

diversos aspectes del funcionament familiar.

Alguns objectius van dirigits als pares, alguns

als fills, i d’altres al conjunt de la família.

Concretament, els principals objectius són:

1. Millorar les relacions familiars.

2. Augmentar les habilitats parentals.

3. Millorar el comportament dels fills.

4. Augmentar la competència social dels

fills.

5. Reduir o prevenir el consum de dro-

gues i alcohol. 

Es tracta d’un model d’intervenció que

inclou entrenament parental conductual,

entrenament en habilitats socials dels infants

i entrenament familiar o joc de rol, que

requereix un entrenament especial per part

dels formadors (Kumpfer i Alvarado, 1995).

Es fonamenta en els principis de l’entrena-

ment dels pares i mares en habilitats paren-

tals i d’implicació afectiva amb els seus fills

d’acord amb la seva etapa de desenvolupa-

ment, amb la finalitat d’ajudar-los a establir

expectatives clares i adequades a la seva edat

i la seva conducta, controlar i supervisar les

seves activitats, fomentar i reforçar la con-

ducta prosocial i fomentar la cohesió fami-

liar, tot proporcionant activitats estructura-

des que ajuden a millorar la vinculació

pares-fills. La taula següent mostra les princi-

pals habilitats que es treballen a les sessions:
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3  El Grup Gifes està format per professorat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de
les Illes Balears: Martí X. March, Carmen Orte, Lluís Ballester, Carmen Touza, Josep Lluís Oliver, Belén Pascual i Cristina
Fernández, i Lluïsa Mestre, de l’Hospital Universitari Son Dureta.

Resultats de l’aplicació del
Programa de Competència
Familiar (PCF)

En aquest apartat s’informa de la metodo-

logia, el procediment i els resultats obtin-

guts després de cinc aplicacions del pro-

grama de competència familiar, en les

principals àrees de canvi obtingudes en les

habilitats parentals, les competències dels

fills i els mecanismes de funcionament fami-

liar. Se’n destaquen aquells aspectes en els

quals s’han obtingut resultats significatius i

es valoren les àrees que necessiten reforçar-

se en implantacions futures.

Mètode

El marc per al desenvolupament de les cinc

aplicacions experimentals del Programa de

Competència Familiar que s’han dut a

terme durant el període comprès entre

febrer de 2005 i juny de 2007, es va establir

amb els diferents acords a què va arribar

l’equip d’investigació (GIFES3) de la UIB

amb dos centres de Projecte Home (un a les

Balears i un altre a Barcelona) i un centre

d’atenció primària de l’Ajuntament de

Palma. Els participants de quatre de les cinc

aplicacions eren persones en tractament en

els programes de Projecte Home (3 de les

Balears i 1 de Catalunya), el cinquè grup

estava format per famílies en situació de

dificultat social en una barriada de Palma.

Cada aplicació va comptar amb dos inte-

grants de l’equip d’investigació (GIFES) de

la UIB, en total 9 persones, i un equip entre

4 i 6 persones, de professionals de les dife-

rents institucions en les quals es va imple-

mentar i als quals es va formar prèviament

en el programa. Aquestes persones estaven

dotades de capacitats personals suficients

de formació, experiència i estratègies ade-

quades per mantenir una dinàmica positiva

en el grup, imprescindibles per a aquest

tipus de programes. 

Les cinc aplicacions es dugueren a terme a

les instal·lacions de les diferents institu-

cions. En tots els centres es varen disposar

sales per al desenvolupament de les ses-

sions i una sala habilitada per tenir cura

dels infants petits.

Subjectes

Participaren en els programes 127 persones:

71 adults i 56 infants entre 8 i 12 anys. En

total, 43 famílies distribuïdes en diferents

tipus d’unitat familiar:

• 25 famílies formades per ambdós pro-

genitors i els seus fills.

• 14 famílies monoparentals (en 4 d’a-

questes només participava la dona en

les sessions).

• 2 famílies monoparentals però amb

participació de la parella actual.

• 1 família monoparental amb participa-

ció de l’avi de l’infant.

• 1 família constituïda per l’àvia i la néta.

Les famílies participants en els centres de

Projecte Home estaven constituïdes per

persones en tractament en els diferents

programes, les seves parelles i els seus fills.

La selecció, en el cas de serveis socials es va

establir a partir dels criteris dels tècnics. 

Avaluació

En totes les aplicacions es va realitzar una

avaluació de les sessions, una avaluació de

la fidelitat en l’aplicació del programa, i

            



una avaluació de resultats que és concreta-

ment a la que ens referim en aquest docu-

ment.

L’avaluació de resultats es fa a partir de les

comparacions entre la situació inicial (pre-

test) i la final (postest) del grup experimental

que ha realitzat el programa, usant com a

patró de comparació el grup de control. Els

participants en els grups de control (GC)

complien els mateixos criteris de selecció i

exclusió que els grups experimentals (GE). A

les proves realitzades, basades en l’ANOVA,

incloent-hi contrasts posthoc (Tukey-b), es va

poder comprovar la comparabilitat d’amb-

dós tipus de grups en l’avaluació pretest en

les variables sobre les quals incideix el pro-

grama.

Els instruments amb els quals es realitzen

aquestes avaluacions són molt diversos, i per-

meten observacions complementàries i de

certa qualitat i consistència.

Resultats del programa

Els resultats més destacats es poden resumir

en quatre grans grups, els quals, amb algu-

nes diferències, s’han pogut observar en les

diverses aplicacions. A continuació es presen-

ten de forma resumida.

Relacions familiars: s’observa una millora de

les relacions familiars, enteses a partir de la

implicació parental, la comunicació familiar i

la millora de les relacions entre els pares i els

fills. S’observen també millores en l’organit-

zació familiar.

Pel que fa a la implicació familiar s’observa

una diferència significativa entre el grup

experimental i el de control (t = -4,099 (p =

0,000); grandària dels efectes = 1,00). La

comunicació familiar millora significativa-

ment, i en destaca l’augment de comunicació

entre pares i fills sobre els seus sentiments (t

= -3,239 (p = 0,000); grandària dels efectes =

0,96). Es confirma, a més, la millora de les

relacions entre els pares i fills, perquè s’obte-

nen valors significatius i consistents a partir

dels diversos autoinformes utilitzats (t = -

3,402 (p = 0,000); grandària dels efectes =

1,01). L’organització familiar millora en

diversos aspectes, i són els més significatius

l’augment de les reunions familiars i l’aug-

ment del temps de relació positiva entre els

pares i els fills (t = -6,056 (p = 0,000); grandà-

ria dels efectes = 1,17).

Habilitats parentals: es comproven millores

en els coneixements del rol parental, i aug-

menten la parentalitat positiva i la pràctica

de la supervisió parental.

Una valoració global de les habilitats efica-

ces per fer de pare o mare permet mostrar

canvis positius (t = -2,651 (p = 0,002); grandà-

ria dels efectes = 0,87). Alguns dels canvis

més rellevants en la parentalitat positiva

s’observen en els pares, entre els quals es

poden destacar els següents: aporten reco-

neixement positiu als seus fills quan fan

qualque cosa ben feta, diuen als seus fills

que n’estan orgullosos per alguna cosa que

han fet, els diuen que els estimen, els ajuden

amb els deures. Alguns canvis observats en

els pares i no en les mares s’expliquen per-

què al començament de l’experiència les

mares ja mostraven nivells més apreciables

de parentalitat positiva. En tot cas, alguns

canvis s’observen tant en pares com en

mares, com per exemple l’ús d’elogis ade-

quats als seus fills, els quals no es produïen

de forma correcta en la majoria dels casos (t

= -2,842 (p = 0,000); grandària dels efectes =

0,93). La pràctica de la supervisió parental

inclou una àmplia sèrie de situacions, entre

les quals es pot destacar la millora de la

capacitat per aplicar els sistemes de reforç

més adequats, per part dels pares i mares.

monogràfic famíliaREVISTA D’AFERS SOCIALS 31

                        



Aquest és un dels objectius del programa

que es treballa de manera explícita amb els

pares, i que aconsegueix que millori de

manera significativa, i es redueixin les

recompenses basades en pagues o retribu-

cions materials (t = -3,484 (p = 0,000); gran-

dària dels efectes = 0,97).

Comportament dels fills: millora el compor-

tament dels fills i filles, es comprova una dis-

minució de l’agressivitat, tant la manifesta

com l’encoberta, que és la més significativa (t

= 4,026 (p = 0,000); grandària dels efectes =

1,13). També s’observa una reducció dels

problemes de conducta. La conducta disrup-

tiva, observada a l’escola, disminueix de

manera significativa, i aconsegueix desapa-

rèixer, a la mostra estudiada, quasi completa-

ment (t = 4,006 (p = 0,000); grandària dels

efectes = 0,99). Es comprova igualment una

disminució significativa de la timidesa i el

retraïment (t = 2,392 (p = 0,001); grandària

dels efectes = 0,78), com també una disminu-

ció dels símptomes associats a la depressió, i

ha millorat l’autoestima en els fills (t = 4,253

(p = 0,000); grandària dels efectes = 1,03).

Finalment, també millora de forma aprecia-

ble la capacitat de concentració (t = -3,771 (p

= 0,000); grandària dels efectes = 0,95).

Competències socials dels fills: les habilitats

socials milloren de forma molt considerable

per a la majoria del grup experimental (t = -

5,055 (p = 0,000); grandària dels efectes =

1,07). S’observa una millora moderada, a

causa de la presència d’habilitats acceptables

a l’inici del programa, de les habilitats adap-

tatives. Millora per exemple, l’acceptació de

l’escola (t = -2,252 (p = 0,012); grandària dels

efectes = 0,79). Els coneixements dels

menors és el resultat més destacat en aquest

component, i aconsegueix una millora gene-

ralitzada. Milloren, per exemple, la capacitat

per fer nous amics, la capacitat per resoldre

problemes, la capacitat per criticar amable-

ment, la capacitat de parlar amb adults, la

capacitat per dir el que volen dir o la capaci-

tat per entendre els sentiments dels altres (t

= -7,437 (p = 0,000); grandària dels efectes =

1,34).

Podem concloure, a partir d’aquests resul-

tats, que una de les principals limitacions del

nostre estudi ve donada per les grandàries

de la mostra experimental, encara bastant

reduïda com per poder desenvolupar anàlisis

inferencials, i generalitzar resultats. Aquest

problema s’està solucionant amb les successi-

ves implantacions previstes en aquest

moment.

S’observa en el conjunt d’aplicacions una

reduïda pèrdua de participants, que és un

bon resultat de tots els recursos desenvolu-

pats per mantenir l’adhesió. S’ha aconseguit

un seguiment en nivells superiors als de la

majoria d’experiències amb programes del

mateix tipus.

Els resultats de les aplicacions realitzades a la

nostra adaptació espanyola no són encara

tan consistents com els oferts per l’equip de

la professora Kumpfer (2003), però mostren

la seva eficàcia d’acord amb els estudis de

referència.

En conclusió, l’aplicació del Programa de

Competència Familiar ha mostrat resultats

bastant apreciables. Les millores són cohe-

rents amb el model des del qual es desenvo-

lupa el programa i permeten confirmar-ne

per la gran majoria d’objectius plantejats, en

les aplicacions realitzades amb població

espanyola.

L’adaptació espanyola del programa (PCF)

també ha mostrat que el programa és sufi-

cientment robust per treballar amb poblacions

culturalment diferents. Els resultats de l’adap-

tació que s’ha dut a terme demostren que pot
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ser igualment eficaç a Espanya que en les seves

aplicacions internacionals. Evidentment, cal-

drà veure si aquests canvis en conductes i acti-

tuds es mantenen al llarg del temps i es pro-

dueixen en altres poblacions espanyoles de

diferents tipus, si bé les conclusions inicials són

optimistes. 

Recomanacions per millorar la
implantació de programes 
centrats en la família

El treball amb tots els membres de les famílies

és el que justifica el gran esforç que s’ha de

fer per proporcionar els mitjans que els facili-

ten la participació, el manteniment i la realit-

zació del programa. És precisament en relació

amb els mitjans on cobren especial rellevància

els diferents agents socials, atès que la seva

implicació pot reforçar l’eficàcia del programa

i fer-lo, a més, més eficient. Per això analitza-

rem les recomanacions que s’han de tenir en

compte per contribuir a l’eficàcia d’aquest

tipus de programes. Concretament, quant als

mitjans, d’acord amb l’experiència duta a

terme pel Grup GIFES en les diverses implan-

tacions realitzades. Es tracta de delimitar els

aspectes en els quals la incidència de la impli-

cació dels agents socials, com també altres

aspectes vinculats als recursos desplegats al

llarg de la implantació del programa resulten

fonamentals per assolir eficiència en la seva

aplicació.

1. Incorporar els programes a les
xarxes que ja existeixen

Com s’ha comentat, el programa està dis-

senyat per a famílies en situació de risc, bé

perquè es tracta de famílies en les quals un

o ambdós progenitors estan involucrats en

problemes d’addicció a drogues i es troben

en la darrera fase del tractament. També

perquè, a causa de les característiques

socials, econòmiques, educatives i culturals

de dificultat de les famílies, augmenta el

risc de la implicació en el consum o en

altres conductes problema per part dels

fills que hi pertanyen.

L’experiència del Grup Gifes en les diverses

aplicacions del programa s’ha dut a terme

amb dos tipus de centres pertanyents a la

xarxa social d’atenció: un de destinat al

tractament de persones drogodependents

(Projecte Home en les seus de Palma i de

Barcelona) i el centre de Serveis Socials de

Palma (Polígon de Llevant - la Soledat), en

el marc d’un projecte de Rehabilitació

Integral de Barriades (RIBA). Pel que fa a

aquest aspecte, cal indicar que la integra-

ció del programa a la xarxa assistencial

existent facilita la selecció dels destinataris

del programa, aporta els recursos humans

responsables d’aplicar-lo i contribueix a

reconèixer i poder donar resposta, si cal, a

altres necessitats de les famílies, que

puguin aparèixer al llarg del desenvolupa-

ment del programa.

2. Eliminar les barreres a la 
realització del programa

Els programes de prevenció familiars

necessiten, sens dubte, especial atenció en

establir els horaris en què s’impartiran les

sessions, i de dotar de recursos paral·lels

que hi afavoreixin l’assistència de les famí-

lies. Quan els programes, a més, estan diri-

gits a una població d’alt risc, es fa neces-

sari facilitar al màxim la participació, atès

que la probabilitat d’abandonament del

programa és significativament més alta

que en un altre tipus de programes de pre-

venció realitzats en àmbits escolars, basats

en activitats puntuals o dirigides a pobla-

cions que disposin de més recursos. Un dels

principals aspectes és el tema de l’horari

de les sessions. Els programes s’han de fer
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en horari convenient per a les famílies.

L’horabaixa, una vegada que pares i fills

han finalitzat les seves obligacions laborals

o escolars. En un cas com el nostre, si es

preveu algun tipus de refrigeri una vegada

finalitzada la sessió, és recomanable des-

envolupar-los els divendres horabaixa o els

dissabtes dematí.

Les principals necessitats que presenten

algunes de les famílies és la cura dels fills

petits, que no poden participar en el pro-

grama. La falta de recursos econòmics i

socials per deixar-los a cura de terceres per-

sones obliga el programa a proporcionar

aquest servei. En les aplicacions realitzades,

aquest servei ha estat atès sempre per perso-

nes amb àmplia experiència en educació

infantil i, majoritàriament, estudiants de

segon grau d’estudis universitaris d’Educació

o Psicopedagogia, tutelats per membres del

grup d’investigació o dels coordinadors dels

llocs en els quals s’ha aplicat el programa.

També és necessari disposar d’un servei de

transport si és necessari. En una de les

implantacions (la de Barcelona) també va

ser necessari proporcionar als participants

un servei addicional de transport que cobrís

el tram des de l’estació del tren fins a les

instal·lacions on es desenvolupava el pro-

grama.

3. Utilitzar formadors formats per
proporcionar la intervenció

Les característiques dels programes inte-

grals, que doten els participants no sola-

ment de coneixements, sinó que entrenen

en habilitats i les posen en pràctica durant

el desenvolupament de les sessions, fan

necessari que les persones que els hagin

d’implantar tinguin un alt grau de coneixe-

ments teòrics i un ampli bagatge formatiu

en la dinàmica de grups i l’entrenament en

habilitats. Quan, a més, es tracta d’una

intervenció d’aquesta naturalesa selectiva,

és imprescindible tenir una visió de la pro-

blemàtica complexa que envolta cada una

de les famílies. 

És per això que els formadors han de tenir

preferiblement una formació bàsica en titu-

lacions de caràcter educatiu i social, i hau-

rien de tenir, a més, experiència laboral en

el seu àmbit d’intervenció (drogodepen-

dència, serveis socials, etc.). Per tant, és

recomanable que siguin els mateixos treba-

lladors de la institució on el programa s’ha

d’implantar els encarregats de dur enda-

vant les sessions, atès que s’assumeix que

coneixen perfectament les característiques

de tots els participants.

4. Formar les persones que
proporcionen la intervenció abans
de la implantació del programa

A pesar que la selecció de les persones res-

ponsables de la intervenció ja compta amb el

requisit de formació adequada per impantar

el programa, és necessària una formació

específica en el model del programa, en la

seva estructura, les tècniques concretes que

preveu i sobre l’avaluació sumativa i de resul-

tat del procés d’implantació.

D’acord amb això i prèviament a cada apli-

cació del programa, els formadors han

rebut una mitjana de 40 hores de formació

distribuïdes en 12 hores inicials i 2 hores

prèvies a cada una de les 14 sessions del

programa. La part inicial de la formació és

impartida per tres membres del Grup Gifes

de la UIB, simultàniament; les hores prèvies

a les sessions, les realitza un membre de l’e-

quip esmentat, responsable, al seu torn, de

l’avaluació del procés que es realitza al final

de cada sessió amb els formadors.
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5. Establir vincles efectius a llarg
termini amb les institucions
col·laboradores. Reforçar aquests
vincles durant tota la vida del
programa

La prevenció no es pot limitar al moment

en el qual es desenvolupa el programa

sense preveure’n un seguiment. Els efectes

immediats de la intervenció es poden esva-

nir en el temps si no hi ha la possibilitat

d’un reforç continuat dels coneixements i

les habilitats desenvolupades. El vincle

amb la institució en la qual s’ha implantat

el programa no solament ens permet una

major accessibilitat a la població beneficià-

ria, sinó que proporciona la infraestructura

i els mitjans per poder realitzar les sessions

de reforç i de seguiment necessàries per

optimitzar els resultats. 

Igualment la realitat canviant obliga que

totes les organitzacions implicades vagin

realitzant les adaptacions a les necessitats

emergents en cada moment en aquesta

població, i solament la col·laboració i el

treball conjunt els pot donar resposta.

Quan, a més, el problema que s’ha de pre-

venir tendeix a aparèixer posteriorment al

moment de la intervenció, solament

podrem avaluar l’eficàcia del programa

quan disposem de les dades a llarg ter-

mini. 

6. Implicar la comunitat en els
esforços de canvi i incorporar
estratègies que promoguin el
canvi en diferents entorns

Són nombroses les iniciatives comunitàries

dirigides a intervenir en diferents àmbits i

solament és possible que s’hi adaptin els pro-

grames eficaços a través del treball conjunt

de les organitzacions agents de canvi. 

El reclutament i la retenció en
els programes de prevenció
centrats en la família

La participació de les famílies d’alt risc en els

programes de prevenció és, sens dubte, un

repte, i d’aquí la recomanació d’integrar-los

en les xarxes ja existents. Diversos estudis

han identificat ja algunes raons de l’abando-

nament dels programes per part dels partici-

pants. Entre aquestes destaquen la llunyania

des de l’habitatge fins al centre on es desen-

volupa el programa i la dificultat per accedir-

hi tant amb transport públic com privat; la

incompatibilitat d’horaris, i la necessitat de

tenir cura dels fills petits. Com assenyala

Aktan (1995, a Kumpfer, 2003), si els progra-

mes proporcionen transport, cura d’infants i

menjar o refrigeris, l’índex de retenció pot

arribar fins al 80-85%, com hem pogut com-

provar al llarg de les implantacions que hem

dut a terme (Orte et al. 2006; Orte i Touza,

2006; Orte et al. 2007).

Tenir cura dels infants petits, el transport o

els problemes econòmics constitueixen obs-

tacles pràctics que s’han de superar quan es

treballa amb famílies amb més necessitats.

Tanmateix, no hem d’oblidar que el compro-

mís de les famílies que participen en aquests

programes va molt més enllà d’una acció

puntual, i que ha de perdurar al llarg de les

14 setmanes que dura el programa, compe-

tint amb altres activitats que poden resultar

més atractives per a les famílies. Així, la

majoria dels programes amb més capacitat

de retenció proporcionen serveis comple-

mentaris i incentius als participants. El

Programa de Competència Familiar, en con-

cret, utilitza els següents:

• Berenars i sopars. Al llarg del programa

es fan quatre sopars, en les sessions 4, 8,

12 i 14, que és el sopar de graduació del
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programa. A la resta de les sessions es

proporciona a les famílies un berenar.

El valor incentiu d’aquestes activitats va

més enllà de poder berenar o sopar,

sinó que es constitueix com un espai

fora de les sessions, on es pot compartir

amb els formadors i la resta de com-

panys, com van evolucionant les seves

habilitats, què està funcionant i quines

dificultats tenen per dur-ho endavant.

A més, al final de cada sopar, es pro-

grama un lliurament de petits premis

per als fills, per als pares i per a les famí-

lies, com a forma de reforçar i premiar

la seva implicació en el programa. S’ha

observat també que aquest incentiu és

especialment important per a les famí-

lies amb baix nivell econòmic.

• Transport o ajuts per al transport. Ja

s’ha comentat que en la nostra expe-

riència solament en una de les aplica-

cions del programa es va haver de faci-

litar transport des de l’estació del tren

fins a les instal·lacions del centre.

Tanmateix, el programa preveu la pos-

sibilitat de proporcionar a les persones

que ho necessitin bons de transport o

recollida a domicili.

• Petits regals i premis de graduació. A

més dels incentius i regals que s’in-

clouen en els sopars, a les sessions d’in-

fants hi ha establert un sistema d’eco-

nomia de fitxes per premiar-los

l’assistència, la participació i el compli-

ment de les normes de les sessions. És

necessari disposar d’una varietat de

premis ajustats a les necessitats i gusts

dels infants. Els premis es negocien prè-

viament amb els infants, i alguns consis-

teixen en reforçadors no materials (per

exemple: triar un joc per al final de la

sessió).

• Entrades per a activitats lúdiques,

esportives, culturals i educatives. Atès

que un dels objectius del programa és

el de reforçar les relacions i els vincles

familiars, és preferible que els incentius

que s’aporten permetin participar en

activitats a tots els membres de la famí-

lia. La majoria de les famílies partici-

pants tenen dificultats per accedir a

activitat d’oci conjuntes, per la despesa

econòmica que suposa si hi volen parti-

cipar tots els membres de la família. Els

incentius que consisteixen en entrades

de cinema, teatre, espectacles esportius

o educatius han resultat ser potents

reforçadors, i han estat molt ben aco-

llits per les famílies i valorats de forma

molt positiva.

• Servei de guarderia. En aquest servei es

programen activitats educatives especí-

fiques, s’elabora material divers per a

aquestes activitats i s’hi desenvolupa un

sistema d’incentius també per als més

petits.

• Suport i tutoria: algunes famílies en

situació de risc poden presentar dificul-

tats en la comprensió dels continguts

del programa i en l’aprenentatge de les

habilitats. També són corrents les

absències a les sessions per l’aparició de

situacions imprevistes. En cada implan-

tació hi ha la figura del coordinador del

programa, que és el responsable de

realitzar les sessions de suport, tutoria

o recuperació de sessions per evitar l’a-

bandonament del programa.

Implicació dels agents 
socials en els programes
d’intervenció socioeducativa
amb famílies

L’eficàcia dels programes preventius de tipus

selectiu i multicomponent dirigits a la totali-

tat del grup familiar, com s’ha comentat,

requereixen que es proporcioni una cura

especial a la totalitat de població beneficiària
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del programa, si volem aconseguir els objec-

tius que es pretenen. Així, tant l’estructura

del programa com les característiques de la

població a la qual va dirigit fan necessària

una gran aportació de recursos dirigits a

garantir els aprenentatges i la permanència

de les famílies. Pel que fa a recursos humans,

es necessiten quatre formadors permanents

–dos per al grup de fills i dos per al grup de

pares–, un coordinador del programa, els for-

madors externs encarregats de la formació

específica en el programa i l’avaluació, el per-

sonal de guarderia i els formadors substituts

per tenir previstes possibles incidències.

A manera de conclusió, plantejam la necessi-

tat de desenvolupar accions preventives efi-

caces dirigides a la família, basades en la

investigació, que puguin arribar a les perso-

nes amb més probabilitat de desenvolupar

conductes problema. S’ha destacat la capaci-

tat preventiva que tenen els programes de

prevenció familiar, especialment la del

Programa de Competència Familiar presen-

tat. Algunes de les fórmules que poden

adoptar els diferents agents socials per impli-

car-se en els programes de famílies són:

• Facilitar el desenvolupament del pro-

grama allà on s’implanti, posant a la

disposició de les famílies els diferents

serveis de suport, les instal·lacions i els

recursos estructurals.

• Fomentar les bones relacions familiars

a través de la planificació d’activitats

dirigides a les famílies.

• Col·laborar en l’aportació d’incentius.

• Participar en els processos d’avaluació

aportant els coneixements propis del

seu àmbit d’intervenció.

• Participar en la difusió dels programes.

• Intervenir en aquelles famílies amb

dificultats socials greus i crear les con-

dicions favorables a la seva participació

en el programa.

Les qüestions que s’han de tenir en compte

per afavorir l’eficàcia tenen a veure amb: la

necessitat que es tracti d’intervencions a llarg

termini; la intensitat o la durada del pro-

grama, la qual ha de ser suficient per tenir

impacte, és a dir, s’ha de dedicar temps sufi-

cient per a la pràctica de cada habilitat o

principi dels que s’ensenyen. Les habilitats

entrenades s’han d’implantar en les habilitats

que ja s’han après anteriorment, de manera

que es requereix dur a terme la demostració

d’aquelles mentre s’aprenen les noves; s’han

d’adaptar les intervencions parentals o fami-

liars a les tradicions culturals: adaptar les acti-

vitats a les necessitats de les famílies i el

moment evolutiu dels seus fills i filles. Altres

aspectes importants que s’han de considerar

per contribuir a la millora de l’eficàcia d’a-

quests programes és també iniciar-los de

forma precoç, en la infantesa.

L’ordre de la implantació dels continguts

també és un altre aspecte important que

s’ha de considerar. Els programes més efica-

ços primer han de començar a treballar la

millora de les relacions pares-fills i llavors

s’han de centrar en aspectes com la comu-

nicació familiar, el control parental i la dis-

ciplina (Kumpfer, 1996, 1999).

Quant al reclutament i la retenció de les

famílies, ambdós aspectes són importants.

S’han de tenir en compte aquells aspectes

que contribueixen a la retenció i la reforcen,

com per exemple la disponibilitat de trans-

port, berenars i sopars i la cura dels infants

més petits (Aktan, 1995, a Kumpfer, 2003). A

més, el programa s’ha de dur a terme en con-

textos ambientals no amenaçants per a les

famílies i per personal acreditat i format prè-

viament en el programa.

Pel que fa a la demostració de les habilitats

que es pretenen ensenyar, també és impor-

tant la utilització de projeccions en vídeo

    



que mostrin la diferència entre una mala

habilitat parental i una de bona.

A més, i atès que en aquest tipus de progra-

mes es requereix que els formadors i les for-

madores que l’han de dur a terme amb les

famílies s’hagin format prèviament en el

programa, s’ha de tenir en compte que l’e-

fectivitat del programa depèn en bona

mesura de la seva eficàcia i característiques.

Proschauer i Kumpfer (1995, a Kumpfer,

1999) n’indiquen nou d’importants, com

ara: habilitats de comunicació en la presen-

tació i en l’escolta, la calidesa, autenticitat i

empatia, ser obert i tenir disponibilitat per

compartir, sensibilitat amb la família i amb

els processos grupals, dedicació, cura i inte-

rès per les famílies, flexibilitat, humor, cre-

dibilitat i experiència personal amb fills com

a pare o mare o com a educador.
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