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totes i tots, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya vol expressar el seu agraïment i

D

A

IC

imprescindible per a una intervenció integral, transversal i de qualitat.

IÓ

mirada pedagògica a mans dels professionals de la pedagogia i la psicopedagogia és

IE

reconeixement per la implicació i les aportacions que han enriquit el discurs que aquí es

IS
IÓ

presenta.
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PRÒLEG
El perfil del Pedagog/a i Psicopedagog/a dins de l’àmbit social, hi és cada vegada
més present, a través de les múltiples funcions que l’ocupen en la seva professió i
amb l’acurat treball vers les persones en totes les etapes de la seva vida (infància,
adolescència, adultesa i tercera edat).

IÓ

La societat actual cada vegada és més diversa i complexa en aspectes que formen

IC

part del creixement de cada persona, de forma individual i dins d’un grup o
col·lectiu, des de la realitat familiar a la cultural i l’educació fins a les creences

D

religioses. La crisi, encara no superada per moltes famílies, l’arribada de molts

IE

infants i adolescents no acompanyats, la manca de treball, etc. Són en part la causa
de què molts col·lectius tinguin necessitat d’aquests professionals, perquè amb la

IS
IÓ

seva actuació i acompanyament, poden millorar –i col·laborar a canviar- la seva

EV

realitat.

L’administració ha de veure i valorar com la pedagogia i psicopedagogia està ja des

R

de fa temps fent intervencions que aporten resultats molt positius per molts

D

E

col·lectius vulnerables amb els que està treballant.
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya aposta una vegada més per reivindicar l’espai

EN

T

dels seus professionals vers l’àmbit social a través d’aquest compendi de 14 perfils

D

que ha analitzat, debatut, reflexionat i identificat.

N

Tot un grup d’expertes i experts –pedagogs/gues i psicopedagogs/gues- han

PE

participat en l’elaboració dels documents agrupats en aquesta compilació, per
presentar la realitat dels nostres professionals en diversos espais dels serveis socials:
Punt de Trobada; Centres Residencials del Sistema de Protecció; Serveis
d’Intervenció Sòcio-educativa No Residencial; i Serveis d’Avaluació i Seguiment del
Sistema de Protecció.
Una tasca que s’ha de posar en valor per les hores de dedicació, esforç i aportació de
coneixement que han abocat i que podem veure reflectit en aquestes pàgines. Molt
especialment la tasca de Montserrat Juanpere, Pilar Morral i Irene Casas, vocals i
coordinadores de Pedagogia Social en diferents etapes.
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És imprescindible deixar constància del paper fonamental que ha tingut Pilar Morral,
primer com a coordinadora del Grup de Treball de Pedagogia Social i actualmente
com a Vocal de Pedagogia Social, pel seu treball minuciós, rigurós i constant en
l’elaboració d’aquesta compilació.
Pilar, ha estat el motor que ha permès dur a terme aquesta publicació, en la què ha
elaborat una esplèndida primera part on contextualiza els 4 documents i fonamenta

IÓ

la necessària incorporació de la pedagogia en l’atenció de les persones, especialment

IC

en la infància i adolescència en risc i llurs relacions parentals.

D

Feia temps que Pilar demanava que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya entomés la

IE

publicació dels documents del Grup de Recerca de Pedagogia Social, avui aquest
projecte cooperatiu veu la llum amb la presentació del “Compendi de 14 perfils del

IS
IÓ

pedagog/a i del psicopedagog/a en el marc social”.

Una publicació que dona “valor i dret de pertinença del pedagog/a i psicopedagog/a

EV

en les funcions definides en la Cartera de Serveis.” (Pàg.29) i esdevé una oportunitat

R

per a què les administracions competents coneguin, reconeguin i valorin al
pedagog/a i al psicopedagog/a i la incorporació de la mirada pedagògica en l’atenció

M. Concepció Torres Sabaté1
Responsable dels Estudis de Pedagogia
Universitat Rovira i Virgili

PE

N

D

EN

T
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E

a les persones dels Serveis Socials.

1

M. Concepció Torres, presidenta de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
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INTRODUCCIÓ AL COMPENDI
Dels objectius i propòsits del Grup de Recerca de Pedagogia Social (GRPS) del Col·legi
Oficial de Pedagogs de Catalunya (COPEC) està la de promoure i fer valer el saber i el
saber fer diferencial del perfil professional del pedagog/a i psicopedagog/a en els
serveis de la Cartera de Serveis Socials2 del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, on encara no estan reconeguts ni inclosos.

IÓ

És dins d’aquest marc d’atenció a infants i famílies, i la necessitat d’inclusió del

IC

valor pedagògic i psicopedagògic que presentem aquest compendi. Es tracta d’una

D

mostra de 4 documents i un total de 14 perfils o equips professionals dins l’ampli

IE

camp social on quedarà descrit i justificat el valor diferencial.

IS
IÓ

Prèviament, el COPEC, va estudiar 3 la Cartera de Serveis Socials i va realitzar un
buidat i classificació del perfil que ens ocupa. És a la Cartera on es defineix una sèrie

EV

de serveis o prestacions i on determinen l’equip professional que els ha de gestionar.
D’aquest estudi destaquem en positiu, la inclusió de la figura del pedagog/a o

R

psicopedagog/a en alguns dels equips o perfils de l’àrea d’infància, adolescència i

E

joventut, també en alguns serveis amb persones amb discapacitats intel·lectual i

D

física (no en la sensorial), alguna funció dins l’àmbit de les persones amb

T

problemàtica social derivada de malaltia mental i alguna funció també dins l’àrea

EN

dels Serveis Socials Bàsics. En concret, i a tall d’exemple, destacarem alguns dels
llocs o Equips 4 reconeguts a la Cartera de Serveis Socials, com ara: EAIA, Equips

N

D

tècnics dels Centres d’Acollida, Cases d’Infants, Serveis d’Atenció Postadoptiva...

PE

Però també és en molts altres serveis de la Cartera on trobem a faltar la incorporació
del professional específic de la pedagogia i psicopedagogia, atenent a les necessitats
i les raons que justifiquen la seva presència que documentarem en aquest compendi.

2
Cartera de Serveis Socials. La primera va ser aprovada pel Decret 151/2008, de 29 de juliol, (Cartera del 2009-2010) com a
instrument i expressió de la nova configuració del sistema de serveis socials establert per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, que és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i els ens locals. La segona i actual Cartera de Serveis Socials
2010-2011 està aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre. Pendent de revisió des del 2011.
3 Estudi i treball de buidat i classificació del perfil del pedagog/a i psicopedagog/a realitzat per Míriam Ayza i tutoritzat per Rosa
Rodríguez.
4 Equips Interdisciplinars amb inclusió del pedagog/a:
Equip d’Atenció a la Infància i l’adolescència: assessorament, anàlisi i intervenció o seguiment de menors i famílies
Equips tècnics de Centres d’Acollida: de protecció per als infants i adolescents que ingressen en situacions d’urgència.
Cases d’Infants: donen suport als menors i famílies en situació de risc o desemparament.
Serveis d’Atenció Postadoptiva: suport i seguiment de mesures d’adopció, dins l’institut ICAA
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De tots els agents, trobem necessari el professional que pot fiançar la garantia de
considerar l’infant com a subjecte actiu de drets, que posi la mirada central en la
seva escolta, el faci partícip i realitzi un acompanyament del seu procés personal,
familiar, escolar i socialitzador.
L’escolta activa és un dels principis bàsics del Conveni dels Drets dels Infants que no
es pot obviar. També cal que es pugui avaluar l’impacte de les actuacions

IÓ

incorporades, i afegiríem també l’impacte de la no actuació5.
Tant en un primer moment preventiu com en la detecció i actuació del risc social, la

IC

figura del pedagog/a i psicopedagog/a social en serveis d’infància i famílies i l’àmbit

D

comunitari, és qui intervé contemplant l’infant com el centre, identificant i valorant

IE

les necessitats afectives, educatives, de socialització i d’aprenentatge a diferents

IS
IÓ

nivells i àmbits.

Entenem també cada individualitat en interacció amb el seu nucli o context familiar,
social, temps lliure i comunitari. Ens referim al model ecologicoevolutiu, d’una

EV

banda, a l’anàlisi i enfortiment dels recursos de les famílies, les competències o

R

reforç de les potencialitats parentals i la cobertura de les necessitats. Les necessitats

E

de cura, necessitats emocionals, necessitats cognitives i socials.

D

En aquest marc d’intervenció social, explorarem les pròpies vivències i les solucions

T

intentades, analitzarem les situacions conflictives i maltractants degudes a estils

EN

educatius inadequats, contextualitzarem els indicadors de risc social promovent
noves vies constructives de transformació positiva. En la intervenció també

D

valorarem els factors de protecció i resiliència, els rols i els processos cognitius

PE

N

d’aprenentatge de cada membre familiar.
Els models com la pedagogia ecològicoevolutiu6 d’entesa qualitativa, enmarquen la
mirada des de la que sovint s’intervé. S’inclou també la perspectiva holística 7 ,
entesa com la intervenció que “abasta aspectes intrapersonals, biològics, psíquics,
5

Fa referència a la victimització secundària, recollida a la LDOIA en el seu article 87.
Model ecològicoevolutiu: proposta anglosaxona que estableix des d’aquest marc conceptual i ofereix una manera sistemàtica per
analitzar, comprendre i recopilar el que està succeint als nens i joves dins les seves famílies i del context més ampli de la comunitat
en què viuen.
Se centra en el coneixement de les necessitats de desenvolupament a aquestes necessitats i l’impacte de la família extensa i els
factors ambientals sobre la capacitat dels pares i nens. Identificar àrees de competència i aspectes positius constitueix un pas
previ al seu foment i potenciació en la intervenció familiar (segons Amorós, Balcells, Fuentes Pelaez, Pastor, Molina, Mateos al
2010; Rodrigo, Martin, Cabrera, Maiquez, al 2009).
7 Perspectiva Holística: en un procés d’aprenentatge de competències parentals, es produeix en tres nivells: cognitiu, l’afectiu i el
comportamental. (segons M. Angels Balcells). Abasta aspectes intrapersonals i interpersonals (Llibre B. CDIAP).
6
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social i educatius, propis de cada individu; i interpersonals, relacionats amb el seu
propi entorn, com per exemple la família, l’escola i la cultura” (llibre blanc del
CDIAP), però també entesa com “el procés d’aprenentatge de les competències
parentals en els tres nivells cognitiu, afectiu i comportamental”

(Balcells, MA,

2013).
L’ús de programes de parentalitat positiva 8 , on la implicació i participació en la
presa de decisions i en els objectius a assolir per part de les mateixes famílies són

IÓ

condicions bàsiques per l’aprenentatge de les competències parentals.

IC

En el treball d’implicació i participació dels pares, de l’entorn familiar i natural

D

d’aquests com dels mateixos infants i adolescents, caldrà l’ús de tècniques de

IE

mediació en el conflicte, aprenentatge significatiu 9 i de pedagogia positiva en

IS
IÓ

contextos d’acompanyament en el seu procés reflexiu i educatiu.

Altre factor fonamental pel desenvolupament d’aquests programes d’intervenció és
el perfil del professional. Funcions com assessorar, gestionar i dirigir

equips i

EV

professionals, liderar i dinamitzar grups per fomentar l’aprenentatge grupal, ús del

R

pensament analític i crític per resoldre situacions de conflicte, pensament
conceptual i pensament sistèmic per entendre situacions socioeducatives complexes i

E

revertir en processos d’aprenentatge i transformació positiva, transferir els valors,

D

l’ètica i el respecte a les diferències, fomentar la interacció i comunicació verbal i

EN

T

no verbal, crear un clima d’empatia, col.laboració i cooperació.
El Pedagog/psicopedagog social, a nivell d’avaluació i intervenció intrafamiliar, ja

D

sigui que intervingui a nivell individual, familiar, o grupal,

representa la seva

N

especificitat i és una disciplina que complementa i es complementa amb el seu equip

PE

inter o multidisciplinar. L’equip té un objectiu de treball comú i coordinat entre ell i
amb la xarxa social en un sentit més ampli, però alhora cada professional és específic
en la seva intervenció i avaluació.

8

Parentalitat positiva: La parentalitat positiva s’ha d’entendre, per tant, com el comportament dels pares i mares que busca el
desenvolupament de les capacitats de l’infant, la seva atenció d’acord amb vincles afectius i calidesa, sense usar la violència, que
ofereix reconeixement i orientació, incloent l’establiment de límits, i que permet el ple desenvolupament del nen/nena. (segons
Ramón Terrassa)
9 Aprenentatge significatiu: fou introduït per David Ausubel i es contraposa a aprenentatge memorístic. Per adquirir nous
aprenentatges hi ha d'haver: assimilació per enganxar els coneixements previs els quals actuen com a ancoratge, i l’acomodació
dins les estructures mentals.
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En contextos socials i econòmics en constant canvi, les iniciatives de l’administració
haurien de donar suport i protegir actuacions de qualitat, i no actuacions limitadores
o que involucionen. Caldria donar encara més importància i suficient sortida a la
demanda i necessitat d’atenció pedagògica en el sí de les famílies per apuntalar la
prevenció i revertir situacions de vulnerabilitat. És per això que, la destinació de
recursos professionals o la inversió en els equips que han d’acompanyar, guiar i
atendre les persones i col·lectius més afectats redundarà en benefici de la igualtat
d’oportunitats i la construcció positiva dels processos personals en les diferents

IÓ

etapes del cicle vital, i en la promoció dels diferents àmbits d’educació, familia,

IC

formació, salut, emocional i socialització.

D

Val a dir també que els professionals de la pedagogia i la psicopedagogia poden

IE

ocupar llocs de direcció, sotsdirecció i coordinació de molts dels serveis definits a la
Cartera de Serveis Socials, per estar oberts, aquests, al nivell de llicenciatura o grau

IS
IÓ

dins el camp d’humanitats o social.

En canvi, en molts equips tècnics disciplinars, encara, cal la inclusió del perfil

EV

professional que ens ocupa i més quan es tracta d’equips similars com ara un EAIA

R

versus un EVAMI; o un Centre d’Acollida o una Casa d’Infants versus un CRAE, CREI o

E

Centre terapèutic.

D

Les funcions descrites en cadascun dels serveis de la Cartera tracta les funcions

T

generals i de per sí, en moltes d’aquestes funcions, sinó en totes, defensem que el

EN

rol pedagògic ja està avalat (al menys en els serveis descrits en els 4 documents
d’atenció a la infància en risc i les seves famílies, que us presentem a continuació). A

D

més a més, també aquesta disciplina, aportarà el valor diferencial reflectit en les

N

funcions específiques i diferencials pròpies i la inclusió al grup o equip

PE

interdisciplinar que compartirà el mateix objectiu de treball.
El Grup de Recerca de Pedagogia Social -GRPS-, ha treballat per precisar més enllà
de les funcions generals descrites a la Cartera de Serveis Socials, també en definir les
funcions específiques d’alguns llocs tècnics dels serveis de la Cartera, que pot
desenvolupar la nostra disciplina.
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EL VALOR DE LA PEDAGOGIA I LA PSICOPEDAGOGIA
SOCIAL EN EL COMPENDI
Tots els documents giren entorn a l’anàlisi i la intervenció en la Infància/
Adolescència i en les seves famílies.
Partim de la concepció de l’infant com a subjecte de drets i responsabilitats. Drets
garantits entorn a les necessitats bàsiques, el desenvolupament (dret a l’educació,

IÓ

l’esbargiment i el joc, dret a la informació i a l’expressió del pensament), a la

D

IC

protecció (vers el maltractament, l’abandó, ...) i el dret de participació social.

IE

La família biològica o acollidora, tenen una funció bàsica en l’educació dels infants.
La pedagogia/psicopedagogia en el marc social, no només fa partícip al propi infant i

IS
IÓ

jove del seu procés integral, sinó també promociona la participació i acompanyament
en les funcions parentals següents: les funcions pròpies de la guarda i cura, pas de
l’infant per les diferents etapes de creixement integral, seguiment escolar i

EV

participació de la família en la integració d’actituds, hàbits i aptituts d’aprenentatge
acadèmic, facilitar la socialització, compensar desigualtats, comprendre i atendre

R

els símptomes o dificultats, promoure la capacitat de les famílies en les habilitats

E

parentals i marentals, representar un bon modelatge parental en valors i respecte en

D

la convivència, respecte a LGTBI, enaltir la coeducació i la igualtat de gènere,

T

implicació i acord educatiu entre ambdós progenitors o acollidors, inclusió en

EN

l’entorn social, de serveis i professionals, suport comunitari, coneixement i suport de

D

la família extensa, etc.

N

L’acompanyament professional a la tasca parental no està lliure de complexitat, per

PE

la pròpia història de criança que han viscut els mateixos pares, la compaginació de
dos models educatius de cada progenitor ja sigui com a nucli de convivència o en
processos de separació quan aquest és conflictiu, el moment de cicle vital dels pares
i el suport/influència de les famílies extenses, les dinàmiques relacionals i
educatives, el grau de flexibilització i acord, els aspectes sociolaborals que poden
afegir tensió, els propis valors de les figures adultes referents i les expectatives vers

els infants, la doble vinculació o sumativa entre els pares i els acollidors en
situacions d’acolliment o adopció. Amb tot, una actitud receptiva i empàtica
facilitarà el desplegament dels propis recursos familiars i el treball continuat vers
l’apoderament dels mateixos.
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L’infant i adolescent, en el desenvolupament evolutiu des del naixement, de com
aprenen i de com l’aprenentatge és continu a totes les edats, de les formes d’educar
dins la família, de l’educació acadèmica, l’educació no formal, i social, anirà
configurant un procés evolutiu cap a l’autonomia individual, la interacció des de la
diferenciació de les figures d’aferrament i relacions socials, l’accés a la informació
per donar respostes argumentades, potenciar la consciència i opinió crítica i
constructiva, la reflexió prèvia a la actuació...

IÓ

La formació i l’acompanyament professional a altres professionals en la tasca
d’intervenció educativa és altre de les competències de la pedagogia/psicopedagogia

D

IC

en l’organització i reflexió entre la teoria i la pràctiva.

IE

En el mateix marc social, es vertebra la interconnexió i col·laboració entre els

IS
IÓ

serveis educatius i els serveis de la xarxa social necessaris.

Tres nivells d’intervenció social del pedagog/a i psicopedagog/a

EV

Depenent dels serveis o llocs de treball i del nivell del risc detectat:

R

1r Nivell: la intervenció primerenca per a la detecció i prevenció del risc
Sovint identifiquem les actuacions del marc social com les de risc constatat. És
Tanmateix, considerem igual d’important o més, la intervenció

D

protecció.

E

aleshores quan la intervenció és destinada a buscar solucions de canvi o de

EN

T

primerenca per a la detecció i prevenció del risc.
Destinar recursos i programes a la prevenció també són esforços visibles si evitem

D

que les situacions fràgils en el sí de la família empitjorin o cronifiquin. A tall

N

d’exemple, si detectem: l’ús d’estils educatius polaritzats, ja sigui per la manca de

PE

supervisió o ja sigui per control/sobreprotecció extrema dels pares, la detecció de
pautes educatives contradictòries d’un mateix progenitor, o entre els progenitors, la
instrumentalització dels infants per part dels pares separats, algun tipus de
negligència en la cura, expectatives no realistes vers els fills, percepció de la
conducta dels fills com a estressants, actituds defensives i acusatòries a l’exterior

sense identificar situacions personals i familiars a millorar, simptomatologia en els
infants com evolució tardana en certes àrees, conductes de risc incipient, dificultats
en la comunicació/receptivitat/control de les emocions i aïllament o dificultats de
relació social, assetjament escolar, discriminació per raó de gènere,... són alguns
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dels factors d’alerta que podrien ser predictors d’una situació de risc més greu, o
crònica si no es destinen programes i professionals específics per a la seva
intervenció primerenca i pugui esdevenir preventiva d’altres situacions més
complexes i vulnerables.
Dins aquests serveis de detecció i acompanyament serien els Equips del servei
d’Atenció primerenca o CDIAP10, els Serveis Socials Bàsics, el servei de la intervenció
socioeducativa en menors d’edat, i el servei tècnic del Punt de Trobada en la vessant

IÓ

de prevenció, dinamització per treballar l’acostament i la relació patern-filial, i la

IC

formació als pares, entre d’altres.

D

Si bé els mateixos serveis cobreixen una part de la intervenció previ al risc social alt,

IE

l’objectiu és poder pal·liar els factors de risc detectats inicialment i actuar per al

IS
IÓ

canvi de millora abans que es puguin complicar en situacions més greus.
La forma de treball d’aquests, tindrà en compte els factors de protecció existents,
per incorporar-los en la resolució d’aspectes a millorar. L’ús d’aprenentatge

EV

significatiu, fent esment a vivències i solucions intentades exitoses per ancorar les

E

extrapolar a altres situacions.

R

estratègies resolutives dins les capacitats de la mateixa família i que caldrà

D

La metodologia d’intervenció en l’infant o adolescent, contemplaria desplegar plans

T

d’intervenció adaptats a cada etapa evolutiva. L’escolta de l’infant a través del

EN

llenguatge gràfic o verbal del propi menor d’edat i fer-lo participar en el seu procés
personal, en la seva evolució acadèmica o pre-laboral, i del seu entorn familiar i

D

social. Posteriorment, l’anàlisi del moment evolutiu, del grau d’afectació o

N

patiment, els factors d’enfortiment i habilitats assolides, portaria a establir des dels

PE

professionals i conjuntament amb l’infant i jove, una línia d’intervenció sobre els
aspectes a donar suport per tal de promocionar les pròpies habilitats socials i
resolutives, dins el marc preventiu dels factors de risc que es detectin.
El treball interdisciplinar i multidisciplinar dels diferents àmbits escolars, de salut,
de serveis socials i de lleure, reforçaran la intervenció en les diferents àrees d’accés
dels membres familiars.

10

On els pedagogs i pedagogues terapèutes hi han tingut un paper cabdal i que per la regulació de la cartera de serveis 2010 es va
prescindir d’aquest/a profesional, tot i que hi ha algún CDIAPS que disposen del Pedagog/a terapeuta perquè valoren la seva
intervenció dins dels equips professionals.
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2n Nivell: promoció, apoderament, capacitació i suport a cada membre de la
família.
En un segon nivell d’actuació social del pedagog/psicopedagog, es basaria en la
promoció, apoderament, capacitació i suport a cada membre de la família,
l’aferrament entre ells i la relació amb l’exterior.
En aquest nivell d’intervenció ens podem trobar situacions de risc moderat, tractes
educatius inadequats, per actuació o omissió, vers els infants o adolescents, que
a

IÓ

poden provocar algun dany físic, emocional, cognitiu o social. Ens referim

situacions de negligència i maltractament per no atendre les necessitats dels fills i

D

IC

filles.

IE

Quan les famílies tenen dificultats relacionades amb la parentalitat, cal considerar
els seus recursos personals, empàtics i competencials com a pares, el coneixement

IS
IÓ

de les necessitats dels infants per donar respostes adients a cada etapa, i la
capacitat d’aferrament o vincle segur. Les capacitats parentals no seran analitzades
només des de les habilitats i l’estil educatiu sinó també amb la incorporació dels

R

EV

factors personals de cada pare, amb les seves individualitats i relacions socials.
Quant al rol parental i marental, avançarem en conèixer l’estil de criança, i el

E

modelatge educatiu. Cal tenir en compte la historia de criança dels pares, els valors,

EN

T

troben en el present.

D

creences i expectatives educatives vers els fills, així com el cicle vital en el que es

El pronòstic serà positiu quan una situació de negligència o maltractament és

D

produïda per carència, moments estressants del cicle vital,... però amb bona reacció

N

a aprendre i a incorporar noves maneres d’atendre les necessitats físiques,

PE

emocionals, cognitives i socials dels infants, la predisposició a identificar aspectes
personals i les relacions amb els diferents membres familiars en sentit ampli.
La intervenció parental i marental aniria orientada a desenvolupar les habilitats
parentals, connectant amb les seves pròpies vivències, valoracions i participació.
Procés seguint els ritmes individuals, de confiança i adquisició de noves eines
educatives per part de progenitor.

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

20

COMPENDI DE 14 PERFILS DELPEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

Per tant, en aquest nivell d’intervenció amb els pares o tutors, es promocionaria la
sensibilització i conscienciació de l’educació familiar per a què s’enfoqui tenint en
compte l’interès superior del seu fill (que no vol dir, caure en pautes educatives
laxes o estils com deixar fer o la sobreprotecció), sinó en conèixer i empatitzar amb
les necessitats i els processos de creixement dels fills i filles, per a poder-los guiar i
orientar educativa i emocionalment.
Quant als infants, el treball d’intervenció dels equips de base com els Serveis Socials

IÓ

Bàsics, també els equips especialitzats com ara l’EAIA, equip de Casa d’Infants,
algunes situacions del Punt de Treball etc, s’encaminaria a l’escolta de la seva opinió

IC

oberta en les diferents etapes evolutives sobre sí mateix i els altres, s’atendria a les

D

emocions i a les raons o solucions pràctiques, se l’orientaria cap a hàbits saludables

IE

dins l’àmbit domèstic, relacional i en els estudis, altres orientacions pre-laborals i
ocupacionals, l’aferrament familiar segur, les relacions socials en el seu grau de

IS
IÓ

vinculació o patiment si fos el cas de possibles dependències relacionals, d’exclusió o
d’assetjament. Sempre des d’una via de participació en el propi procés d’autonomia

EV

i integració, segons l’edat i nivell de consciència o capacitat personal.

R

Tanmateix, sense oblidar el treball d’equip interdisciplinar i el suport tècnic a

D

E

l’equip educatiu.

3r Nivell: intervenció o tractament per motivar l’acció al canvi.

T

Per últim, el nivell d’intervenció o tractament per motivar l’acció al canvi de

D

EN

millora de situacions de risc greu o elevat.

N

Fem referència a deteccions de negligència greu i situacions maltractants, que caldrà

PE

l’abordatge amb paràmetres d’anàlisi de l’afectació en el desenvolupament de
l’infant i l’adolescent, de les possibilitats de col·laboració familiar i dels factors de

protecció existents. En situacions no reversibles i de greu afectació al benestar i la
protecció efectiva, caldrà impulsar mesures protectores ja sigui dins la mateixa
família, la família extensa, altres alternatives del sistema de protecció, o bé,
treballar per a la reunificació familiar en casos de desemparament.
Per tant, prèviament és important conèixer i situar l’estat personal de cada membre
i relacionar-lo amb el desenvolupament del rol parental.
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L’atenció especialitzada analitzaria el context de risc greu atenent a les possibles
situacions que es poguessin donar com podria ser qualsevol tipus de maltractament o
violència intrafamiliar per afectar directa o indirectament als infants i adolescents, o
situacions d’abusos sexuals o explotació infantil, altres situacions d’abandó
emocional, negligència greu, etc. La línia de treball també contemplaria la
intervenció en el cas de menors que també fossin agressors, a més de víctimes.
L’actuació inicialment aniria dirigida a aspectes individuals diferenciades de cada

IÓ

membre familiar, però també interrelacionades sistèmicament amb la resta de
membres del nucli familiar. S’analitzaria la consonància cognitiva individual entre

IC

l’actitud i l’acció. S’atendria a la construcció dels propis valors, sistema de creences,

D

emocions, coneixements, actituds, el grau d’aferrament dins el nucli familiar, les

IE

relacions socials, les dependències (emocionals o de parella, d’amistats, familiars, a
addiccions, o per disminucions), les pròpies vivències i percepcions... amb tot,

IS
IÓ

s’anirà intervenint en procés, i a vegades també en paral·lel, amb aspectes
parentals. També s’analitzarà el tipus de família (monoparental, nuclear,

R

més, l’entorn social, de recursos,…

EV

homoparental, adoptiva, reconstituida,…) no com un indicador sinó com un factor

A altre nivell com seria el parental, s’exploraria desde la vessant professional, el

E

coneixement sobre les necessitats educatives, socials i emocionals que els pares

D

tenen dels seus fills/es, les capacitats educatives, els principis educatius que es

T

transmeten en les relacions parentals com les expectatives, valors, ètica. També els

EN

hàbits, pautes i límits, normes i l’autoritat educativa que representen els pares. Aixi
com la importància de la comunicació i la varietat de missatges ja siguin

D

esperançadors, valoradors i positius o desvaloratius, de preocupació, derrotistes,

N

castigadors, transmissors o amenaçadors de la por… S’observarà el grau de

PE

consciència i col·laboració en el seu procés, de normalització o minimització de la
situació, i el nivell de compromís mínim per ser part activa de la cointervenció.
I amb tot, l’infant o l’adolescent estarà en el centre, el qual, en aquest nivell
probablement presentarà diferent simptomatologia com a reacció o com a
conseqüència de les dificultats dins la família i figures cuidadores o parentals. Estem
parlant d’estils educatius polaritzats que provoquen greus conseqüències en la
criança dels fills.
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Ara bé, en tota intervenció hem de valorar i ancorar els factors d’enfortiment com
seria la seguretat, la calidesa emocional, les pautes educatives, els límits i
l’estabilitat, també l’entorn estructurat, els vincles estables, l’estimulació i el
suport a l’aprenentatge quotidià i escolar per al foment de la motivació i de les seves
capacitats (factors descrits per M. Angels Balsells, 2013). “El centre és el nen, el
focus és la família: treballant les competències parentals” (Márquez , R. 2009)i
Martín al 2009).

IÓ

La intervenció dels equips específics del camp de les mesures de protecció com ara
els EAIA, Centre d’Acollida, els SIFE, les ICIF, entre d’altres equips d’avaluació i de
i

on

incloem

a

la

pedagogia

i

psicopedagogia,

aplicaria

IC

seguiment

el

D

desenvolupament dels processos d’aprenentatge en el pla personal, com en el reforç

IE

de les potencialitats parentals. Entre d’altres tècniques la intervenció pot ser
individual, familiar o grupal. L’ús d’eines com la pedagogia positiva, l’aprenentatge

IS
IÓ

significatiu, l’orientació formatiu i d’ocupació, la mediació i resolució de conflictes,
entre d’altres, definiran el projecte pedagògic individual o grupal a planificar. El
pedagog/a i el psicopedagog/a tenen en el seu pla d’estudis11 formació acadèmica en

EV

orientació, és una de les seves especialitats, tant l’orientació educativa, acadèmica,

R

profesional, laboral, vocacional.

E

La metodologia basada en la formació, l’observació en el propi entorn, les

D

entrevistes, les visites al domicili, la coordinació amb els serveis o recursos, el

T

treball inter i multidisciplinar, l’acompanyament de l’infant en tot el procés per

EN

tenir-lo en compte i fer-lo partícip, etc. facilitaran l’actuació definida segons la
idiosincràsia i factors d’enfortiment de cada situació de l’infant i el seu entorn

PE

N

D

sociofamiliar.

11

INFORME SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL GRAU DE PEDAGOGIA, elaborat pel Consell Social del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya el 13/12/2017 https://www.pedagogs.cat/doc/Consellsocial_InformeCompetenciesGrauPedagogia_13-12-2017.pdf
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A TALL DE RESUM
La raó dels quatre documents és l’argumentació de la presència de la pedagogia i la
psicopedagogia a la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d’11 d’octubre)
anticipant la revisió de la mateixa.
En referència al camp pedagògic/psicopedagògic, també s’ha descrit tres nivells de
concreció de la intervenció atenent a l’anàlisi i al moment de la situació de risc o

IÓ

d’enfortiment de l’infant i família, en els processos de prevenció, d’intervenció en

D

IC

estats inicials del risc i intervenció en la gravetat del risc o la cronificació.

IE

En els diferents estadis del risc, aquest serà atès des dels equips d’intervenció de
base: ja siguin els Serveis Socials Bàsics, els Equips d’intervenció Sòcioeducativa i els

IS
IÓ

Serveis d’Atenció Primerenca. Anirà passant de fase d’avaluació i seguiment dels
equips especialitzats com els EAIA, EVAMI, Centres d’Acollida, ETCA..., com la
intervenció

arran

d’una

mesura

de

desemparament

com

seria

les

EV

institucionalitzacions en diferents modalitats de centres o mesura d’acolliment en

R

família extensa o aliena, bàsicament.

E

Els Equips de treball defensen la interdisciplinarietat com a treball d’intersecció

D

entre els 3 o 4 professionals diferents. Cadascú aporta la seva especificitat per

T

valorar i fer intervenció tenint en compte les diferents vessants professionals.

EN

Tanmateix, també es dóna el terreny del saber compartit i comú, però enriquit i

D

complimentat per l’especificitat de cada professional.

N

En aquest compendi trobarem aquest valor específic i afegit del pedagog/a i

PE

psicopedagog/a en els diferents perfils o serveis, en els apartats de Funcions
Específiques que hem perfilat i destacat en cada document.
L’estudi i creació dels documents que us presentarem a continuació, ha estat
possible

gràcies

a

la

participació

de

pedagogs/gues

i

psicopedagos/gues

experts/expertes en el saber i la pràctica professional i que han participat
activament en el Grup de Recerca de Pedagogia Social (abans grup de treball) amb el
suport de les Vocalies de Salut i de Pedagogia Social, al llarg del temps.
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4 DOCUMENTS I 14 PERFILS AMB EL ROL
PEDAGÒGIC COM A EIX DIFERENCIAL
Els documents elaborats pel Grup de Recerca de Pedagogia Social, inclosos al
Compendi, són:
1.- SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA
3.- SERVEIS D’INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL

D

IC

4.- SERVEIS D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ

IÓ

2.- CENTRES RESIDENCIALS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ

IE

En cadascun dels documents d’aquest compendi, podrem descobrir: el coneixement
d’aquests equips, corresponents a serveis diferents, en l’enfoc i vessant pedagògica i

IS
IÓ

psicopedagògica. Trobarem el relat del context que el justifica i avala, les funcions
específiques pedagògiques, el marc legal i la bibliografia que amplia temes.

EV

Podem observar, també, que en alguns Serveis de la Cartera, el pedagog/a se’l
compta com assessor/a, coordinador/a o director/a, junt amb altres professionals,

R

inclosos els professionals dels Equips de Serveis Socials Bàsics. Cosa que en la

D

T

de promoció interna.

E

pràctica no es materialitza atès que per aquests càrrecs es prioritza els professionals

EN

Els 14 perfils inclosos en els Documents, són dels següents serveis:

N

2. CRAE

D

1. Punt de Trobada

PE

3. CREI

4. Centres terapèutics i centres per discapacitat psíquica i dual
5. Pisos assistits de 16 a 18 anys (IPIS)/ Pisos assistits per majors de 18 anys
6. Centres maternals
7. Serveis d'Intervenció Socioeducativa (ara sí inclosos en el Departament de
Treball, Afers socials i Família)
8. SIFE (inclòs el psicopedagog/a però no el pedagog/a)
9. ICIF
10. ECAI /SAI (Servei d'Adopció Internacional) (inclòs el psicopedagog/a però no el
pedagog/a)
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11. SAP (Servei d'Atenció Post-adoptiva) (inclòs el pedagog/a, però no el
psicopedagog/a)
12. EVAMI
13. UDEPMI (inclós el psicòleg/a i treballador/a social. i obert a altres llicenciatures,
però no especifica pedagog/a ni al psicopedagog/a)
14. ECEIA (Equip Central Especial d'Infància i Adolescència que operen a Barcelona)
Quan parlem de l’adherècnia del pedagog/a en les diferents modalitats de Centres
del

Sistema

de

Protecció,

queden

inclosos

els

nous

Centres

IÓ

Residencials

d’Emergències o Centres d’Acollida del Sistema de Protecció creats per garantir

IC

l’atenció dels menors migrants sols que arriben a Catalunya i que cal donar-li

IE

D

protecció i acolliment.

Aquests Centres esdevenen un nou escenari de reivindicació del pedagog/a i del

IS
IÓ

psicopedagog/a que es porta a terme en la Taula Institucionals de Menors Migrants
Sols i llurs Grups de Treball, on es defensa la incorporació dels professionals de la
pedagogia en els equips professionals per construir plegats el millor acolliment,

EV

acompanyament i suportpossibles a aquests menors que aviat seran majors d’edat i

R

hauran de deixar el Sistema de Protecció.

E

L’aposta i repte del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, en consonància amb els

D

agents socials que formen la Taula Institucional, és enfortir els vincles amb la

T

comunitat i que el Sistema de Protecció vagi mes enllà per garantir-ne la veritable

PE

N

D

pedagogia.

EN

inclusió. Això passa per enfortir els equips professionals amb els professionals de la
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REFLEXIÓ FINAL
Aquest compendi ha estat possible gràcies a la col·laboració de 21 pedagogs/gues i
psicopedagogs/gues compromesos amb la la pedagogia social, que han dedicat
esforços i han aportat el seu coneixement que ha permès l’elaboració dels 4
documents.
Una elaboració liderada per la Vocalia i el Grup de Recerca de Pedagogia Social, que

IÓ

a més de l’elaboració dels documents, participen a diferents fòrums de treball

IC

(comitès, grups, consells, comitès...), així com en l’organització d’actes per a

D

promoure, visibilitat i reivindicar el rol del pedagog/a i del psicopedagog/a en el

IE

context social i molt especialment en la Cartera de Serveis Socials.

IS
IÓ

Treball que té impacte i dona fruïts com en el document “SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SÒCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL” elaborat i lliurat el 2015 al Departament de
Treball, Afers Socials i Família i al Grup de Treball de la DGAIA sobre el Nou Model de

EV

Serveis d’Intervenció Sòcioeducativa. El 2016 es publicava el document: “Serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de

R

risc i les seves famílies. Línies generals del nou model de serveis” de la Col·lecció

D

E

Eines 3212.

T

Resultats com aquest encoratja a seguir endavant amb la feina, tot i les renúncies

EN

personals, perquè està en joc el futur de la professió en els diferents àmbits de la
pedagogia social, i només amb constància i perseverança s’aconseguirà que les

D

administracions públiques, les disciplines afins i la societat en general, reconeguin la

N

importància de la intervenció pedagògica en l’atenció de les persones que es

PE

desprenen dels serveis de la Cartera de Serveis Socials.
Pilar Morral García
Vocal de Pedagogia Social
Col·legi de Pedagogs de Catalunya

12

Elaborat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona,

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
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SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA
FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG I PSICOPEDAGOG
EN UN PUNT DE TROBADA

INTRODUCCIÓ

IE

D

IC

IÓ

14 de març de 2015

IS
IÓ

PERFILS PROFESSIONALS SEGONS LA REFERÈNCIA LEGISLATIVA
APORTACIONS DE LES FUNCIONS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

EV

CONCLUSIONS

D

EN

T

D

E

R

FONTS DE CONSULTA

PE

N

Document debatut i analitzat en el Grup de Treball de Pedagogia Social, amb col·laboració de la
Vocalia de Social, entre octubre de 2014 i gener de 2015
Direcció del document: Montserrat Juanpere
Elaboració del contingut del document: Roser Alegre, Judith Garcia i Pilar Morral
Compilació i coordinació de: Pilar Morral
Amb la col·laboració per mitjà d’aportacions del fòrum de:
Roser Alegre, Josep M. Elias, Judith García, Carla Jiménez, Montserrat Juanpere, Pilar Morral i Rosa
Rodríguez.
Ratificat en la Junta de Govern el 14 de març de 2015
Drets exclusius d’edició: © Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Els continguts poden ser reproduïts, citant-ne la font i els autors
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INTRODUCCIÓ

El motiu d’elaborar aquest document és argumentar el valor i dret de pertinença del
pedagog/a i psicopedagog/a en les funcions definides en la Cartera de Serveis, així
com l’aportació de funcions diferencials pedagògiques que la pràctica del servei
reclama com a específiques del rol propi del pedagog/a i psicopedagog/a i/o
complementàries dins la interdisciplinarietat.

IÓ

Aquest document, ratificat per la Junta de Govern, forma part de la proposta que el

IC

Col·legi de Pedagogs de Catalunya, en aquest àmbit, té com a referència per a

D

presentar al Departament de Benestar Social i Família per a la revisió de la Cartera

IE

de Serveis Socials vigent en l’actualitat (Decret 142/2010, d’11 d’octubre).

IS
IÓ

L’absència del pedagog/a i psicopedagog/a en un espai emblemàtic que promou la
relació parternofilial precisament quan hi ha circumstàncies que la pertorben o fins i

EV

tot la priven, ens mou a presentar aquesta proposta.

L’interès per a fer-ho, a més de corporatiu, és sobretot de millora del servei en

R

benefici dels infants i adolescents i els seus progenitors i familiars. Creiem

E

fermament que l’aportació pedagògica incorpora una mirada centrada en l’infant, i

D

en benefici de la interacció familiar en favor del nen/a. Valorem que l’espai de Punt

T

de trobada, tot i haver de ser un espai neutre, no pot deixar d’atendre les dificultats

EN

pròpies en l’exercici d’una parentalitat positiva.

D

La neutralitat i preservació de les trobades no pot anar en detriment de la millora de

N

l’exercici i habilitats parentals quan l’observador és expert en el fet educatiu i

PE

coneix bé les implicacions afectives i vinculants d’aquestes trobades. Observar i
supervisar està bé; però de la mateixa manera que davant d’un fet succeït al carrer
prenem part, sigui prenent partit o no, com a professionals en presència ja
modifiquem la interacció que se succeeix.
Aleshores per què no prendre la paraula també per a ajudar a identificar millores i
posar paraules a les emocions i situacions? La responsabilitat tècnica i també ètica en
l’exercici de la professió ens empeny a proposar aquest document.
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Tal i com es descriu a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011:
“El Punt de Trobada és un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc
neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica
que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment del règim de visites dels fills i filles establert pels supòsits de
separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per
part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del

IÓ

menor”.

IC

Per tant, també s’atenen situacions de violència masclista VIDO13, així com altres

D

situacions amb indicadors d’interferències parentals o de maltractament d’infants i

IE

adolescents, que requereix d’un espai supervisat per a la preservació i protecció

IS
IÓ

d’aquest.

Arran de la Llei del divorci, a partir de 1981, es fa necessari obrir un espai de visita
al pare/mare o tutor/a no custodi quan aquest no està garantit.

Paral·lelament

EV

doncs al control i supervisió, el Punt de Trobada també és un espai facilitador de la

R

interacció patern/matern-filial en situacions transitòries que tendeixen cap a una

PE

N

D

EN

T

D

E

normalització del desenvolupament del règim de visites.

13

VIDO o Jutjats de violència sobre la dona
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PERFILS PROFESSIONALS SEGONS LA REFERÈNCIA LEGISLATIVA

Les funcions professionals del punt de trobada queden recollides a la Llei 5/2008 com
fa esment la Cartera de Serveis Socials. Des del 2011, les funcions tant del
professional coordinador com les funcions dels tècnics referents consten al Decret
375/2011, de 21 de juny, dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
Els perfils professionals als qui s’atribueixen les funcions del marc legislatiu anterior i

IC
D

universitària en psicologia, treball social i educació social”.

IÓ

que es recull a la Cartera de Serveis Socials són el “Coordinador/a amb titulació

IE

Tal i com es pot veure no hi ha funcions específiques per disciplines i el Pedagog/a
i/o Psicopedagog/a pot, per coneixement, assumir el perfil de tècnic i el de

IS
IÓ

coordinador si no fos perquè no està inclòs al Decret ni a la Cartera de Serveis
Socials.

EV

La situació contemporània, però, reclama el terreny competencial del pedagog/a i

R

psicopedagog/a dins l’equip interdisciplinari de treball en el Punt de Trobada.

E

Tant per desenvolupar les funcions que actualment ja contempla el Decret i la

D

Cartera de Serveis, sigui el de tècnic com el de coordinador, com per a

PE

N

D

EN

T

complementar-les en la seva especificitat, segons descrivim a l’apartat 3.
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Decret 357/2011, de 21 de juny, dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada:
Article 23: Persona coordinadora
El o la professional coordinador/a organitza i supervisa el funcionament general
del recurs. En concret, s'encarrega de les activitats següents:
a) Assumir la representació del servei.

IÓ

b) Realitzar les entrevistes inicials i de seguiment a les persones adultes

IC

implicades.

c) Efectuar entrevistes de reconducció de conflictes i entrevistes de tancament.

D

d) Coordinar les reunions externes amb els òrgans de derivació o altres

IE

professionals i internes amb el personal del Servei tècnic de Punt de Trobada.
concretes de cada cas.

IS
IÓ

e) Assignar els casos als diferents professionals, segons les característiques
f) Revisar i trametre els informes del personal tècnic.

EV

Article 24: Professionals tècnics referents

R

24.1 El personal tècnic del servei assignat a cada cas ha de realitzar l'observació,

E

la intervenció i el seguiment de les visites tutelades, supervisades i de suport

D

corresponents, així com dels intercanvis. En concret, s'encarrega de les activitats

T

següents:

EN

a) Actuar com a interlocutor amb el o la menor i recollir les seves manifestacions
en aquells aspectes observats vinculats amb la relació, treballant-les i

D

canalitzant-les cap als professionals adients, i cap a l'organisme derivant.

N

b) Supervisar que la realització de l'exercici dels drets de relació i comunicació

PE

amb els fills i filles i les altres persones amb dret a visita es faci d'acord amb les
disposicions del present Decret.
c) Emetre els informes que preveu l'article 16.
24.2 Excepcionalment, quan així ho permeti la normativa interna, aquestes
funcions podran ser realitzades pel o per la professional coordinador/a del
servei.
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APORTACIONS DE LES FUNCIONS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

En el terreny pràctic ens trobem diferents funcionaments interns dels diferents P.T.
segons la casuística i els criteris funcionals propis.
Així uns tendeixen més a observar i supervisar. Altres en canvi també contemplen la
funció de dinamitzar, guiar, apoderar en competències parentals, reforçar vincles i

IÓ

afavorir la coparentalitat dins les possibilitats familiars, fomentant la comunicació.

IC

D’aquesta manera pretenen promoure el respecte i el benestar dels infants amb

D

interès d’atendre el bé superior d’aquest, entenent que és el destinatari principal

IE

del servei.

IS
IÓ

FUNCIONS GENERALS

Les funcions generals entren dins el terreny professional comú, recollit al Decret

EV

357/2011, i on el pedagog/a i/o psicopedagog/a pot actuar dins el marc de l’exercici
de la supervisió, de l’anàlisi, de la intervenció en els infants, en les seves famílies i

E

Facilitar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no

D



R

en el vincle afectiu.

EN

T

custodis i/o la família extensa.
Tractar de minimitzar les repercussions negatives mentre duri la situació.



Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades per a

N

D



PE

l'exercici dels drets de relació i de comunicació amb els fills i les filles.



Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres
familiars.



Observació, intervenció i seguiment de les visites tutelades, supervisades i de
suport corresponents, així com dels intercanvis.
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FUNCIONS ESPECÍFIQUES del PEDAGOG O PSICOPEDAGOG:
El pedagog/a i psicopedagog/a pot aportar elements qualitatius específics i
d’aprofundiment de les tasques actuals assignades al Punt de Trobada que fins al
moment no es contemplen per la seva especificitat.
Pedagog i psicopedagog contribueixen pels seus coneixements, amb elements

IÓ

qualitatius propis del fet educatiu en la interacció pares-fills.
Aquestes funcions específiques, les afegim i valorem ja que aporten qualitat i

IC

completen les funcions del servei Punt de Trobada. Han estat elaborades pels

D

membres del Grup de Treball de Pedagogia Social14 i són fruit del coneixement i de

IE

l’exercici professional.

Efectuar entrevistes de reconducció de conflictes i entrevistes de tancament.



Reconstruir relacions positives entre les parts en conflicte, en benefici dels

IS
IÓ





R

EV

menors, facilitant eines per enfortir les habilitats parentals.
Analitzar els casos a nivell pedagògic i efectuar hipòtesis de treball que

E

permetin la redacció d'objectius de treball amb els infants i els familiars, i

Assegurar la protecció a la integritat física i psicològica del o de la menor i

EN



T

D

millorar o refer la interacció entre pare/mare-fill.

D

dels progenitors, amb suport educatiu per entendre la situació i recolzar

PE

N

emocionalment l'estructura familiar.


Identificar respostes defensives, sota pressió, i bloquejos personals que
dificultaran el procés de comunicació; afectant l’atenció, l’escolta,
l’empatia, la interacció entre el menor amb l’adult familiar, en el decurs de
l’estada o visita.



Recollir les manifestacions del menor i donar-li significat segons el context de
pressió o conflicte de fidelitats que pugui estar vivint aquest.

14

Grup de Treball de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=235&c=2&sc=12&i=ca
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Situar el nivell de resiliència o no del menor, i el nivell d’afectació del
context en situació de conflicte.



Promoure la incorporació dels canvis en relació a la reestructuració familiar i
de repercussió social i escolar.



Assessorar

als

familiars

respecte

a

models

parentals,

habilitats

de

socialització i autonomia, i pautes de criança que millorin les atencions

IÓ

educatives. Tot entenent les necessitats evolutives dels infants, i assumint la

Observar les comunicacions paterno/materno-filials per tal de detectar les

D



IC

responsabilitat parental.

IE

possibles interferències comunicatives o instrumentalitzacions del menor de



IS
IÓ

cara a evitar o prevenir conflictes/situacions no desitjades/violentes.
Facilitar la millora de la comunicació entre ambdós progenitors, l’exercici

EV

autònom de la coparentaliat i la desvinculació futura del servei tècnic del

PE

N

D

EN

T

D

E

R

punt de trobada.
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FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/PSICOPEDAGOG
EN CONTEXT DE MÉS SUPORT

En situacions de major risc o complexitat, sobretot en famílies derivades des de
serveis especialitzats com l’EAIA15 o els SATAF16 o d’altres, s’observa i s’intervé amb
els progenitors o tutors en el desplegament de les competències parentals i
relacionals.

IÓ

I també amb l’infant o adolescent per tal de valorar, dinamitzar la comunicació i

Dinamitzar les trobades per a què la rebuda i el comiat siguin el més

IE



D

pot fer aportacions específiques pel coneixement que té per a:

IC

reforçar el vincle amb els familiars. El pedagog/a o psicopedagog/a en aquests casos

satisfactòries possible, col·laborant per a què la vivència sigui en positiu.
Promoure la participació del pare/mare en la dinàmica d’interacció i acció de

IS
IÓ



la visita.

Dinamitzar o donar suport per a què els adults proporcionin un espai estable,

EV



afectiu, comunicatiu i participatiu.

Orientar als adults per tal d’entendre les necessitats dels infants i les

R



Destacar les fortaleses o capacitats per apoderar a l’adult i a l’infant durant

D



E

capacitats parentals de cures adients, pautes educatives, hàbits,...

T

les visites. És important que la família pugui reconèixer i valorar els


EN

progressos dels seus fills o infants, a l’igual que els seus propis progressos.
Proporcionar eines metodològiques diverses per a la bona relació en funció

D

del desenvolupament del nen/a. Com per exemple, l’ús de la llibreta per a

N

escriure encàrrecs, per exemple alguna activitat que han fet junts, alguna

PE

foto,...



Observar la dinàmica dels membres de la visita:
-

El llenguatge no verbal: lloc on es col·loquen els pares i l’infant, el
contacte físic, visual,...

-

Iniciativa dels pares i de l’infant, i respostes dels uns i dels altres.

-

Temes de conversa (sobre l’infant, els acollidors o pare custodi, sobre el
centre de menors, ...)

15
16

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Equips d'Assessorament Tècnic en l’àmbit de Família
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-

Realització de jocs, dibuixos, etc. durant la sessió. Intent d’adaptació a
temes que motiven ambdues parts.

-

Interès per entendre’s i apropar-se les dues parts. Nivell d’escolta i
d’afecte.



Orientar als adults per solucionar situacions de conflicte en el context de la
visita.



Informar i canalitzar la continuació del treball pedagògic i psicopedagògic a
altres serveis de la xarxa formal i informal.
Recavar informació de la situació familiar actual dels pares a través

IÓ



d’entrevistes (models o estils educatius, capacitats parentals, relacions
Supervisar i intervenir per evitar possibles missatges en contra de la figura del

D



IC

parental-filial,...)

IE

familiar no present, hipotètiques instrumentalitzacions del menor, o pressió
Síndrome d’Alienació Parental).


Emetre informes pedagògics i/o psicopedagògics de les observacions i

EV

manifestacions rellevants.


IS
IÓ

al mateix menor per intentar crear conflicte de fidelitats (compatible amb el

Coordinar amb els professionals de la xarxa social que intervenen en relació al

R

menor i famílies per a posar en comú les diferents valoracions professionals

PE

N

D

EN

T

D

E

complementàries.
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CONCLUSIONS

L’espai del P.T. permet exercir el dret a visita quan, després d’una separació o
divorci, s’ha interromput, o el seu compliment és difícil o conflictiu.
El Punt de Trobada per tant constitueix un espai d’interacció i relació familiar, on les
persones que hi assisteixen, adults i nens, tenen la necessitat d’un suport
especialitzat per haver fracassat altres estratègies d’apropament mutu, o bé per

IÓ

conflictes que afecten greument o comprometen l’exercici adequat de la

D

IC

parentalitat en detriment de la bona atenció dels infants.

IE

Tant el Punt de Trobada, com la mediació en el conflicte, poden ser espais per
abordar, reduir o resoldre el conflicte. I per això es fa necessària l’aportació

IS
IÓ

pedagògica per a reconduir, pautar i orientar aquesta interacció i vinculació.
Tant per a la supervisió, l’anàlisi o la intervenció per a la millora en la relació

EV

paterno-filial, el pedagog/a o psicopedagog/a és una figura clau per a emmarcar en

R

unes ocasions, i apoderar en altres, el rol parental i el vincle sa.

E

Els pedagogs i psicopedagogs tenen la capacitat tècnica per estar amatents a

EN

T

transcurs de les visites.

D

l’evolució de les trobades i orientar les millores en la relació patern-filial en el

Segons recull el document d’Elena Morte i Marisol Lila en “La alternativa al

N

D

conflicto: Punto de encuentro familiar”, conclou:

PE

”… Se podrían promover nuevas actividades dentro de los PEF17, destinadas a
fomentar la coparentalidad, tales como grupos de trabajos para compartir
experiencias entre los usuarios y escuelas de padres para promover las
habilidades de crianza y parentalidad. Del mismo modo, también se podrían
generar iniciativas destinadas a la optimización del funcionamiento del
centro, a mejorar la calidad del servicio y a promover la formación
especializada del personal técnico. También sería necesaria la creación de un
marco jurídico que regulara el servicio a todos los niveles, creando un

17 PEF

Punto de encuentro familiar
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reglamento interno común y una normativa externa para todos los puntos de
encuentro. De esta manera, se podrían generar protocolos de actuación que
fomentaran la coordinación entre los órganos derivantes y los Puntos de
Encuentro Familiar”.
Per tot el que s’ha exposat en aquest document fruit de l’anàlisi i debat del Grup de
Treball de Pedagogia Social, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya considerem
que el PEDAGOG/A i el PSICOPEDAGOG/A, hauria de ser incorporat en els PUNTS DE

IÓ

TROBADA per aportar valor pedagògic en els equips professionals, petició que es fa

PE

N

D

EN

T

D

E

R

EV

IS
IÓ

IE

D

IC

per a què es tingui en compte en la revisió de l’actual Cartera de Serveis Socials.
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FONTS DE CONSULTA

NORMATIVA LEGAL


DECRET 357/2011, Portal Jurídic de Catalunya. Generalitat de Catalunya



Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre. Medidas de protección contra la violencia de género en el
ámbito Autonómico:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Documentacion/seguimientoEvalu

IÓ



Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño,

D



IC

acion/DOC/balanceCCAA2009.pdf

1989.

BOE

núm.

313,

de

31

IE

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
de

diciembre

de

1990
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento

EV

Civil. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1069

E

Morral, Pilar. Acolliments en família extensa. Valoració i intervenció a l’EAIA del

D



R
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CENTRES RESIDENCIALS DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓ18
FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

IÓ

EN CENTRES DE PROTECCIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS

IC

DESEMPARATS.
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D

31 de juliol de 2015

INTRODUCCIÓ

PERFILS PROFESSIONALS SEGONS LA REFERÈNCIA LEGISLATIVA
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FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/PSICOPEDAGOG EN ELS CENTRES DE
PROTECCIÓ DE MENORS.
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CONCLUSIONS
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Document debatut i analitzat en el Grup de Treball de Pedagogia Social del COPEC, amb el suport de la
Vocalia de Social, entre abril i juny de 2015.
Elaboració del contingut: Laura Pascual, Irene Casas, Héctor Hernández, Marta Pagès i Pilar Morral.
Amb la col·laboració de: Isaac Uyà, Carla Jiménez, Pau Fresquet i Montserrat Juanpere
Compilació i coordinació: Pilar Morral
Direcció: Montserrat Juanpere
Ratificat en la Junta de Govern el 31 de juliol de 2015
Drets exclusius d’edició: © Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Els continguts poden ser reproduïts, citant-ne la font i els autors

18 Centre Residencial d’Acció Educativa CRAE, Centre Residencial d’Educació Intensiva CREI, Centres terapèutics, Pisos assistits per
joves de 16 a 18 anys i per majors de 18 anys, Centres terapèutics i Cases d’Infants
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INTRODUCCIÓ

La raó d’elaborar aquest document és argumentar el valor i dret de pertinença del
pedagog/a i psicopedagog/a en el marc de la Cartera de Serveis Socials.
Algunes d’aquestes funcions vénen definides per tractar-se d’un rol diferenciat, com
és el de direcció. Però sobretot el document pretén fer aportacions del perfil
específic, que a la vegada és complementari, al del conjunt de professionals que de

IÓ

forma interdisciplinari integren un Centre Residencial de protecció d’infants i

IC

adolescents desemparats en les seves diferents tipologies: Centre Residencial

D

d´Acció Educativa o CRAE, Centre Residencial d’Educació Intensiva o CREI, Centres

IE

terapèutics, Pisos assistits per joves de 16 a 18 anys i per majors de 18 anys.

IS
IÓ

A diferència de la resta, els Centres d’Acollida i les Cases d’Infants, en canvi, ja
tenen integrada la figura professional del pedagog/psicopedagog/a dins l’equip

EV

d’intervenció familiar.

Aquest document, un cop ratificat per la Junta de Govern, formarà part de les

R

propostes que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya està elaborant per a presentar al

E

Departament de Benestar Social i Família per a reivindicar el perfil del pedagog/a i

D

psicopedagog/a en els Serveis de la Cartera. En aquest cas per als apartats

EN

l’actualitat.

T

1.2.1.4.1., 1.2.1.4.2., 1.2.1.5. i 1.2.1.6, de la Cartera de Serveis Socials19, vigent en

D

La DGAIA20, un cop validades les propostes tècniques bàsicament emeses de part dels

N

equips EAIA21 i ETCA22, i alguna vegada per l’EVAMI23, pot resoldre protegir i tutelar

PE

els infants desemparats amb la mesura protectora d’acolliment institucional en
Centre. Donant així resposta a situacions de gravetat en la vulneració dels Drets de
l’Infant a través de les desatencions greus en la cura i tracte inadequat familiar per
acció o omissió, quan no hi ha possibilitats que puguin ser atesos en un entorn
familiar.

19

Decret 142/2010, d’11 d’octubre
DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
21 EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (o SEAIA com consta en la Cartera de Serveis)
22 ETCA: Equip Tècnic de Centre d’Acollida
23 EVAMI: Equip de valoració de Maltractament Infantil
20
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L’objectiu de l’ingrés de l’infant i/o adolescent/jove en un Centre Residencial del
sistema de protecció és proporcionar-li les atencions de cura i protecció, en un
entorn el més favorable possible alternatiu a la pròpia família, que alhora l’eduqui
tot i permetent el creixement harmònic entès en sentit ampli en les àrees personal,
formativa i social, amb l’ajut dels professionals de l’àmbit educatiu i pedagògic.
ALS CENTRES S’INTERVÉ
1. A nivell personal s’intervé per garantir el desenvolupament i el bon vincle

IÓ

afectiu i emocional, atenent a la individualitat biopsicosocial i personalitat de

IC

l’infant procurant el seu benestar general. Ajudar-lo al creixement en valors,

D

actituds i hàbits; escoltar la seva veu i l’esperit crític en un marc educatiu

IE

que atén els sentiments, emocions i iniciatives. I s’ocupa d’impulsar i afavorir
els aspectes que promouen la seva autonomia i el bon desenvolupament de la

IS
IÓ

personalitat.

2. A nivell formatiu, per facilitar una integració acadèmica exitosa i de

EV

continuïtat, atenent la diversitat i les necessitats educatives especials; i
combinar o ampliar amb l’educació no formal i de temps de lleure que li

E

R

possibiliti aprenentatges, coneixements i vivències enriquidores.

D

3. A nivell de socialització per a fomentar les habilitats socials, l’empatia, els

T

valors de convivència, tolerància i respecte; i arribar a acords o pactes en les

EN

relacions, així com aprendre eines per intentar prevenir o resoldre conflictes i

D

promoure’n el desenvolupament ètic i moral.

N

4. A nivell assistencial per a garantir la cobertura de les seves necessitats

PE

bàsiques de cura; físiques, evolutives i de salut, així com la cobertura
material necessària.

Els centres residencials de protecció d’infants i adolescents/joves poden ser de
diferents tipus segons l’edat dels menors atesos, les característiques i necessitats
d’atenció d’aquests, segons si són verticals (que atenen a totes les edats) o no, si són
de petita o gran capacitat, propis de l’administració o concertats sota l’administració
de la DGAIA, de més especialització per a problemes conductuals i/o de
drogodependències lleus, terapèutics per l’atenció psicològica i/o psiquiàtrica,
persones amb discapacitats o centres maternals.
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Tots ells tenen una estructura d’organització de centre i de professionals similar, tot
i adaptada als/les usuaris/usuàries o infants/adolescents a qui van destinats.
Els joves a partir dels 16 anys fins els 18, i atenent a la seva autonomia personal,
també poden optar a llars funcionals o pisos assistits24. De la mateixa manera que a
partir dels 18 fins els 21 anys25.
És per totes les modalitats de centre 26 , que aniria destinat aquest document de

IÓ

defensa i inclusió del perfil del pedagog/a i psicopedagog/a com a figura professional
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D
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referent de l’acció educativa.

24PISOS ASSISTITS de 16 a 18 anys: Segons descriu la Cartera de Serveis “Servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a
joves de 16 a 18 anys amb mesura d’acolliment simple en institució, per a iniciar un procés de desinternament progressiu per
assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot mantenint la tutela i control per part de
l’entitat pública de protecció de menors”.
25PIS ASSISTIT PER A MAJORS DE 18 ANYS: Segons descriu la cartera de Serveis “Habitatges destinats a joves entre 18 i 21 anys
sense recursos propis, ni familiars que en arribar a la majoria d’edat surten de les institucions on han estat acollits”.
26 Modalitats de Centres: CRAE, CREI, Centres Terapèutics, Centres per a persones amb Discapacitats Psíquica o duals, Pisos
Assistits per a joves de 16 a 18 anys (ipis), Residències per a majors de 18 anys, Centres Maternals, Centres d’Acollida, etc.

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

48

COMPENDI DE 14 PERFILS DELPEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

PERFILS PROFESSIONALS SEGONS LA REFERÈNCIA LEGISLATIVA

Els criteris d’accés segons la normativa reguladora que recull la Cartera de Serveis
Socials, fa referència als requisits que presenten els menors i famílies per accedir al
CRAE i altres centres de protecció:
a) desemparament del menor d’acord amb els articles 105 i següents de la Llei
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i

IÓ

l’adolescència27;
protecció dels menors desemparats i de l’adopció28;

IC

b) article 4 del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de

IE

D

c) la resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic vigent.

segons la Cartera de Serveis Socials, són:

IS
IÓ

Els perfils professionals als qui s’atribueix les funcions del marc legislatiu anterior,

EV

a) Director/a responsable: professional amb titulació universitària en l’àmbit de
les ciències socials29.

R

b) Educadors/res Socials, preferentment amb experiència en l’àmbit de la

D

E

infància i l’adolescència en risc.

La figura del Director la podria exercir un pedagog/psicopedagog/a, però realitzant

EN

T

les funcions reconegudes i pròpies del Director que estan basades en la gestió de

D

centre i acords institucionals.

N

En canvi no hi son contemplades les figures de pedagog/a i psicopedagog/a, en les

PE

seves funcions diferencials en els Centres residencials de protecció d’infants i
adolescents, i que són les que justifiquem i detallem en l’apartat següent: Funcions
diferencials del pedagog/a i/o psicopedagog/a en els Centres de protecció de
menors.

27

DOGC 5641 – 2/06/2010
2307 - 13/01/1997
29Branca de coneixement de “Ciències Socials i Jurídiques” d’ordenació universitària RD 1393/2007 (BOE 260, 30 d’octubre), que
inclou 12 àmbits de coneixement entre el que està “EDUCACIÓ” que és on s’inclou PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA, és per això
que és important que en els perfils professionals de la Cartera, s’expliciti al Pedagog/a i al Psicopedagog/a allà on els correspon
ser-hi.
28 DOGC
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FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/PSICOPEDAGOG
EN CENTRES DE PROTECCIÓ DE MENORS

Pel que fa al perfil del pedagog/psicopedagog/a en un Centre de protecció d’infants
i joves, en les diferents modalitats de centres, es parteix de les aportacions dels
professionals amb experiència en aquest àmbit i que s’anomenen en els títols de
crèdit.

IÓ

La pedagogia, en el seu ampli abast d’actuació, promou la revisió i millora de la

IC

pràctica educativa en àmbits diversos. En el de la Pedagogia Social trobem diversos
autors que han aprofundit abastament en la dimensió social en àmbits residencials on

D

la convivència ofereix un entorn privilegiat per a l’acció educativa. Entre aquests

IE

trobem a Alexandre S. Neill i la seva metodologia pedagògica basada en l’autonomia i
autogestió aplicada a Summerhill30 i Violeta Núñez31 que analitza les bondats de la

IS
IÓ

pedagogia social en les complexes dimensions de la inclusió/exclusió que, entre tants
d’altres autors estudiosos del tema, s’ha anat construint un corpus de coneixement

EV

teòric que sustenta la pràctica de la intervenció social amb un caràcter fortament
educatiu útil per a la tasca que desenvolupen els centres de protecció en el context

D

E

el pedagog/a i psicopedagog/a.

R

convivencial. Aquesta és part del bagatge i coneixement diferenciat que pot aportar

És així com el camp de l’Educació Social té com a referent disciplinar a la Pedagogia

EN

T

Social, referent que proporciona els models teòrics pedagògics, metodològics i
tècnics que orienten la pràctica educativa portada a terme en un Centre de

PE

N

D

protecció.

FUNCIONS GENERALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

Els objectius generals del rol del pedagog/psicopedagog/a no tots són comuns a

altres disciplines per la seva especificitat d’intervenció tècnica. Atenen la pràctica
educativa a través d’accions per prevenir noves situacions de risc social, assessorar i
avaluar processos educatius d’ensenyament i aprenentatge. També assessoren la
comunitat educativa del centre, intervenint i avaluant segons el Projecte Educatiu
de Centre.
30

NEILL, AS. (1992) Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
VIOLETA NÚÑEZ “La educación en tiempos de incertidumbre: Infancias, adolescencias y educación. Una aproximación posible
desde la Pedagogía Social” Conferencia. Barcelona, marzo de 2007
31
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El pedagog/a i psicopedagog/a en relació al Projecte Educatiu Individual,
consciencia, forma i potencia determinades actituds i aptituds dels infants i
adolescents/joves. En l’àmbit grupal media en situacions de conflicte i ajuda al grup
a reconstruir les seves relacions. I, quant a l’equip de professionals, reforça les
bones pràctiques de tots els qui intervenen amb els infants i adolescents. El rol
professional del pedagog/psicopedagog aporta qualitat en el funcionament preventiu
i educatiu de tota la comunitat educativa del Centre.

IÓ

Com a pas previ al detall de les funcions específiques del pedagog/psicopedagog en
l’àmbit que ens ocupa, es creu oportú esmentar quins són els objectius generals que

D

IC

mouen la seva aportació professional:

IE

• Acompanyar, conscienciar, empoderar i formar a l’equip d’educadors en les
directrius educatives del centre (marcades pel PEC32), fent partícip a infants

IS
IÓ

i/o adolescents i/o joves del seu propi procés personal i d’autonomia. I
també,

EV

• Possibilitar la reunificació familiar atenent el moment o realitat del nucli
familiar dels menors, ja sigui per a tornar a viure amb els seus pares o per a

R

viure autònomament, amb un seguiment educatiu en els casos de joves ex-

D

E

tutelats i durant l’any posterior a la seva sortida del Centre o pis assistit.

EN

T

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/A O PSICOPEDAGOG/A
Aquestes funcions específiques, s’afegeixen i es valoren en tant que aporten qualitat

D

i complementarietat a les funcions dels Centres Residencials de protecció de menors.

N

Han estat elaborades pels membres del grup de treball de pedagogia social i són fruit

PE

del coneixement i exercici professional dels autors/res d’aquest document.
1) Donar suport a l’elaboració conjunta del PEI33 entre infant resident i tutor.
o Participar en les reunions d’equip amb la finalitat de marcar els objectius
educatius de cada infant/adolescent, tenint en compte les línies educatives
de centre.
o Dissenyar les línies d’intervenció especifiques i integrals que es contemplaran
en el PEI, que permetin ser desenvolupades i executades pels equips

32 Projecte
33 Projecte

Educatiu de Centre
Educatiu Individual
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educatius amb la finalitat de garantir l’èxit i compliment dels objectius i
sobretot la garantia d’un ajustament de les necessitats del jove i infant.
o Avaluació dels objectius del PEI conjuntament amb els infants i els tutors.
2) Oferir suport tècnic i complementari als equips en el desenvolupament del
seu rol educatiu.
o Facilitar la interpretació del dany emocional que els infants i joves presenten.
o Promoure l’elaboració, millora i revisió compartida de les línies educatives

IC

per la coherència en el desenvolupament quotidià de la tasca.

IÓ

del centre, i estratègies de millor atenció educativa als infants, tot vetllant

D

3) Formar i orientar l’acció educativa facilitant la cohesió de la comunitat

IE

educativa del Centre.

o Formar pedagògicament tant a l’equip d’educadors com a altre personal del

IS
IÓ

centre. Per exemple en temes com “eines per comprendre i ajudar als infants
o adolescents”, o en qüestions referides a la reunificació familiar, orientació i
sortides laborals, habilitats socials,...

EV

o Facilitar material bibliogràfic especialitzat per a treballar amb la necessitat,

R

potencialitat i/o dificultat que presenta cada infant.
o Promoure estratègies que afavoreixin un clima d’entesa i harmonia que faciliti

D

E

la convivència i la relació educativa.

T

4) Identificar els esquemes i estructures cognitives i emocionals de cada infant

EN

per aconseguir que els aprenentatges esdevinguin significatius.
o Diagnosticar els processos cognitius i emocionals d’aprenentatge de cada

D

infant per a adaptar la part acadèmica, però també altres aprenentatges

N

formals, informals i relacionals a la necessitat formativa concreta de cada

PE

infant i/o jove.

o Dissenyar i implementar experiències significatives per als infants i
adolescents residents, tenint present la seva història de maltractes o
desemparament, que els permeti activar les pròpies capacitats i promoure la
resiliència i l’autonomia.

o Promoure

la

participació

del

propi

menor

en

el

seu

procés

de

desenvolupament, proporcionant un context afavoridor en el sí del centre
educatiu, on també es tingui en compte el seu context familiar d’origen.
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5) Seguiment del procés escolar, cognitiu i emocional de cada infant.
o Atendre les possibles dificultats d’aprenentatge, de comunicació, d’atenció,
motivació, d’abordatge de necessitats educatives especials,... i la derivació a
recursos específics atenent també a les valoracions escolars existents i de
l’EAP.
o Cercar recursos no formals de la xarxa, que complementin la formació
informal, lúdica i socialitzadora de cada infant.
o Oferir un espai de reforç escolar, reeducacions individuals i tècniques d’estudi
o Desenvolupar un programa lectura i de racó del joc infantil.

IÓ

atenent a les necessitats de cada menor.

IC

o Donar suport al desenvolupament escolar i formatiu o especialitzat del nen, i

D

portar a terme o col·laborar en les coordinacions amb els respectius centres

IE

educatius i EAP’s, vetllant especialment per les necessitats específiques
detectades.

IS
IÓ

o Dissenyar les orientacions pedagògiques de cada infant per tal d’elaborar un
material curricular posterior que afavoreixi el seu aprenentatge partint de les

EV

dificultats però principalment de les potencialitats de l’infant.

R

6) Treballar per a què la relació família-centre sigui complementària i potenciï el
desenvolupament integral de l’infant/adolescent.

E

o Vetllar i establir protocols i bones pràctiques del centre per a una bona

D

acollida familiar des del primer dia d’ingrés.

T

o Observar les visites paterno-filials en el centre, per poder orientar i intervenir

EN

amb els pares en reforçar o millorar pautes educatives i de comunicació amb
el seu fill.

D

o Dinamitzar, proporcionar eines per a la bona relació i destacar les fortaleses

N

per empoderar als pares i fills.

PE

o Promoure la participació de la família en alguna funció conjuntament amb el
centre, tendint a la coparticipació parental sempre que sigui possible.

o Espais de tutoria amb el menor i família. Fomentar l’escolta activa de la veu
del infant en tots els àmbits de relació familiar, escolar i social. I estudiar i
avaluar el impacte de la infància en els àmbits que l’afecten.
o Dinamitzar grups de menors i de pares, per separat i conjuntament, quan sigui
possible avançar en l’objectiu de la reunificació familiar (és a dir, treballar
pel retorn amb la família).
o Mantenir la coordinació tècnica amb l’EAIA referent de cada infant.
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7) Treballar per a la integració al barri (sempre que la línia del centre i el
context d’ubicació ho permetin).
o Conviure amb les portes obertes a la comunitat o ciutadania.
o Foment de participació en les activitats culturals i d’associacionisme de la
població on està ubicat el centre i de la població on viu el nucli familiar,
durant els permisos.
8) En concret als pisos assistits per a joves, la funció del pedagog/psicopedagog/a

IÓ

té una vessant més específica de:
o Acompanyar en el Projecte Educatiu Individual a través d’orientació,

IC

integració social, continuació formativa i inserció sociolaboral.

IE

formació pre-laboral i laboral adients.

D

o Fomentar l’autonomia i l’autoconeixement personal, en vies a definir la
o Aconseguir una adequada inserció social en els diferents entorns socials,

IS
IÓ

àmbits familiar, d’amistats, de grup de classe o grup de treball...
o Guiar l’adquisició i el desenvolupament de competències bàsiques formatives,
de recerca de feina, inserció laboral...

EV

o Promoure la col·laboració amb activitats culturals i socials del barri per mitjà

PE

N

D

EN

T

D

E

R

de voluntariat i participació veïnal dels joves.
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CONCLUSIONS

Les diferents modalitats de centre: CRAE, CREI, Centres Terapèutics, Centres per a
persones amb Discapacitats Psíquica o duals, Pisos Assistits per a joves de 16 a 18
anys (ipis), Residències per a majors de 18 anys, Centres Maternals, Centres
d’Acollida, etc., són recursos o mesures temporals de protecció per a infants34 i/o
adolescents.

IÓ

Els centres residencials treballen en aquest interval temporal atenent a les

IC

necessitats afectives i de vinculació familiar dels infants, mentre que la família posa

D

en marxa canvis que garanteixin cobrir les necessitats del nen/nena. Aquests canvis

IE

van en la línia de proporcionar un entorn estable i segur afectivament i una millora
de les competències parentals alhora que posen en marxa solucions per a les

IS
IÓ

situacions conflictives existents abans de la sortida dels infants i/o adolescents.
És per aquest motiu que des del primer moment de l’ingrés es treballa amb

EV

l’objectiu de propiciar la reunificació familiar o el retorn del menor amb la seva
família, sempre que sigui possible. El rol del pedagog/psicopedagog/a en el

R

programa de treball de reunificació del menor amb la família i conjuntament amb tot

D

E

l’equip educatiu del centre, és indispensable.

T

El pedagog/a i psicopedagog/a té capacitat tècnica per intervenir donant un suport

EN

educatiu especialitzat, i proporcionar coherència pedagògica al conjunt de l’acció
educativa del centre, posant èmfasi en els drets, la resiliència o el reforç de les

D

fortaleses dels infants. I amb els pares, orientant processos de millora d’habilitats i

PE

N

parentalitat positiva35.
Els centres residencials són un espai de caràcter essencialment pedagògic on el
professional referent de la pedagogia/psicopedagogia desenvolupa la funció de
coordinar el Projecte Educatiu del Centre tenint en compte el Reglament de Règim
Intern, l’elaboració de documentació institucional (programes anuals i específics).
També dóna suport al treball del Projecte Educatiu Individual treballat conjuntament
entre el menor i l’equip educatiu.

34

Article 132 i següents de la LDOIA, maig de 2010
el programa de reunificació creat pel Grup de Recerca i Investigació de la Infància i joventut GRISIJ, de la Facultat de
Pedagogia de la UB [http://grupsderecerca.uab.cat/iars/]
35Seguint
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El pedagog/a i psicopedagog/a pot, per la seva especificitat, promoure la generació
de contextos educatius més enllà de la normativa bàsica de convivència, per mitjà
del desenvolupament d’accions mediadores i formatives i de suport i orientació. No
només pel què fa a la intervenció amb els menors, i tenint en compte les seves
famílies, sinó també assessorant i donant suport tècnic als professionals del propi
centre (educadors, integradors socials, monitors o auxiliars...), així com també amb
la coordinació professional externa amb altres centres i serveis.

IÓ

En aquest document, fruit de l’anàlisi del Grup de Treball de Pedagogia Social, queda
palès que la presència de pedagogs/psicopedagogs en els Centres Residencials i/o

IC

Pisos Tutelats és una necessitat, sent la seva absència en la Cartera de Serveis

IE

D

Socials36 la que promou aquesta proposta.

Per tot el que s’ha exposat, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya es considera

IS
IÓ

que el PEDAGOG/A i el PSICOPEDAGOG/A, hauria de ser incorporat en els Centres de
protecció a la infància i a l’adolescència 37 per aportar valor pedagògic als equips
professionals de les diferents tipologies de Centres; petició que s’eleva al

EV

Departament de Benestar Social i Família per a què es tingui en compte en la revisió

PE

N

D

EN

T

D

E

R

de l’actual Cartera de Serveis Socials.

36

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, en els apartats 1.2.1.4.1., 1.2.1.4.2., 1.2.1.5. i 1.2.1.6.
Centres de protecció a la infància i a l’adolescència: CRAE, CREI, Centres Terapèutics, Centres per a persones amb Discapacitats
Psíquica o duals, Pisos Assistits per a joves de 16 a 18 anys (ipis), Residències per a majors de 18 anys, Centres Maternals, Centres
d’Acollida, etc.
37

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

56

COMPENDI DE 14 PERFILS DELPEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

FONTS DE CONSULTA
PROJECTES I PONÈNCIES


GRUP DE RECERCA EN INTERVENCIONS SOCIOEDUCATIVES EN LA INFÀNCIA I LA
JOVENTUT Curs: “Suport socioeducatiu per a la reunificació familiar en els
acolliments familiars i residencials”. Universitat de Barcelona. Programa
elaborat per: Pere Amorós; MA. Balsells; N. Fuentes-Peláez; A. Mateos; MC.



IÓ

Molina; A. Mundel; C.Pastor; E. Vaquero, http://grupsderecerca.uab.cat/iars/
25È ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS
CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA “La participació d’infants i

D



IC

DE L'INFANT. “Declaració Final”. 13 d’abril de 2015. Generalitat de Catalunya

IE

adolescents”. Projecte de bones pràctiques en centres residencials d’acció
educativa i centres acollida 2014. Ajuntament de Barcelona

ISAAC RAVETLLAT “Marc legal en infància i adolescència” Avantprojecte de

IS
IÓ



Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència. Generalitat de


EV

Catalunya, 7 Març 2008.

VIOLETA NÚÑEZ “La educación en tiempos de incertidumbre: Infancias,

R

adolescencias y educación. Una aproximación posible desde la Pedagogía

T

BIBLIOGRAFIA

D

E

Social” Conferencia. Barcelona, marzo de 2007
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PE
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SERVEIS D’INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIVA NO
RESIDENCIAL
PERFILS PROFESSIONALS I FUNCIONS DIFERENCIALS

IÓ

DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

IS
IÓ

IE

D

30 de desembre de 2015

IC

EN UN SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

INTRODUCCIÓ

EV

FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIVA D’ÀMBIT NO RESIDENCIAL

R

CONCLUSIONS

D

EN

T

D

E

FONTS DE CONSULTA

N

Document debatut i analitzat en el Grup de Treball de Pedagogia Social amb el suport de la Vocalia
Social. Entre octubre i desembre de 2015.

PE

Elaboració del contingut amb la col·laboració dels membres del Grup de Treball de Pedagogia Social:
Irene Casas, Isaac Uyà, Beatriz Adame, Elisabet Bermúdez, Montse Juanpere i Pilar Morral.
Compilació i coordinació: Pilar Morral
Direcció: Montserrat Juanpere
Ratificat en la Junta de Govern el 30-12-2015

Drets exclusius d’edició: © Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Els continguts poden ser reproduïts, citant-ne la font i els autors
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INTRODUCCIÓ

El nou model de Serveis d’Intervenció socioeducativa és una proposta que té el seu
antecedent previ en el servei de Centre Obert de la Cartera de Serveis Socials de
l’any 2010, a l’apartat 1.1.6.138.

Un nou model del que s’han fet dues versions: la primera presentada per la DGAIA 39
als col·legis professionals 40 l’octubre de 2015 i a la que el COPEC en va fer

IÓ

aportacions41 i, la segona lliurada als col·legis professionals via correu electrònic per

D

IC

la DGAIA, el juliol de 2015 i que el COPEC, també, hi va fer aportacions42.

IE

El nou marc del Servei d’Intervenció Socioeducativa abasta la franja de 0 a 18 anys
d’infants i adolescents en situació de risc i a les seves famílies, i pretén

IS
IÓ

homogeneïtzar la intervenció i cobrir tot el territori de Catalunya.

Els perfils professionals definits a la Cartera de Serveis Socials 2010 en l’anterior

EV

marc dels Centres Oberts, definia la funció de Direcció, que era oberta a un

R

professional llicenciat de l’àmbit social, i altres funcions professionals tècniques:

E

educador social, monitor de temps lliure...

D

El nou model, que està en procés, sí contempla la inclusió del pedagog/a dins els

T

perfils professionals d’aquest nou servei d’Intervenció Socioeducativa, tot i que troba

EN

a faltar la del psicopedagog/a.

D

Des del Grup de Treball de Pedagogia Social del COPEC proposem una definició de les

N

funcions específiques que el pedagog/psicopedagog pot desenvolupar de forma

PE

complementària a l’equip tècnic d’intervenció educativa.
Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa fan una tasca preventiva, però també de
suport i tractament del risc social.

38

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, de la Cartera de Serveis Socials
DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
40 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya i Col·legi de Pedagogs de Catalunya
41 “Aportacions del Col·legi de Pedagogs de Catalunya al document de treball. Nou model de serveis d’intervenció socioeducativa”
Vocalia de Social del COPEC, 23-12-2014.
42 “Aportacions del Col·legi de Pedagogs de Catalunya al document: Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents
en situació de risc i les seves famílies” Vocalia de Social del COPEC, 29-9-2015.
39
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La intervenció en infants i adolescents gira al voltant dels aspectes integrals pel seu
creixement, atenent als nivells de risc lleu, moderat i greu. Pel que fa a la
intervenció amb els seus progenitors, es tracta d’orientar, donar suport i acompanyar
la criança i educació dels fills. I quant a la interrelació entre els recursos de suport
social i familiar, aquests faciliten la seva vinculació amb l’entorn sociofamiliar del
territori.

IÓ

ALS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA S’INTERVÉ…

Acompanyament i guia de l’equip de treball educatiu que atén als pares,

D

1.

IC

LA NECESSITAT DE SUPORT I ACOMPANYAMENT DE L’EQUIP EDUCATIU

IE

adolescents i infants.

IS
IÓ

LES NECESSITATS D’INTERVENCIÓ EN ELS INFANTS/ADOLESCENTS
2. A nivell personal s’intervé per garantir el desenvolupament i vinculació

EV

afectiva i emocional atenent a la individualitat biopsicosocial i personalitat d

R

l’infant procurant el seu benestar general. Ajudar-lo al creixement ètic, en
valors, ètica, actituds, hàbits i capacitat d’autocura; escoltar la seva veu i

E

l’esperit crític en un marc educatiu que atén els sentiments, emocions i
autonomia.

T

D

iniciatives. S’ocupa d’impulsar i afavorir els aspectes que promouen la seva

EN

3. A nivell formatiu, per acompanyar i reforçar els aprenentatges escolars,

D

treballs, tècniques d’estudi,... Proporcionar eines d’integració acadèmica

N

exitosa, atenent la diversitat i les necessitats educatives individuals...

PE

1. A nivell de socialització fomentar les habilitats socials, els valors de

convivència, tolerància i respecte, arribar a acords o pactes en les relacions,
així com aprendre eines per intentar prevenir o resoldre conflictes.

2. A nivell de lleure, combinant o ampliant l’adquisició d’aprenentatges bàsics

amb l’educació no formal de temps de lleure que li possibiliti altres
aprenentatges, coneixements i vivències enriquidores. Realitzar activitats
lúdiques tant culturals, esportives, de joc... on es posa en pràctica la
transmissió de valors, les habilitats d’autonomia personal, la participació
activa, les relacions socials i la interrelació amb l’entorn o barri.
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3. A nivell d’orientació/inserció laboral pels majors de 16 anys, tant en

l’acompanyament de recerca de recursos formatius prelaborals com de
recerca de feina. Estudi del mercat laboral, definició del propi perfil i del lloc
de treball a cercar, confecció del currículum, preparació de l’entrevista de
treball tenint en compte el contingut i la comunicació verbal i no verbal,...
LES NECESSITATS D’INTERVENCIÓ AMB ELS PARES, TUTORS I/O ALTRES FAMILIARS

IÓ

4. Reforçar la capacitació en competències parentals, necessàries per a la cura,

educació i l’acompanyament en el desenvolupament bisopsicosocial i

IC

educatiu dels seus fills/es.

D

5. Intervenir i tractar als membres familiars per tal d’abordar les crisis familiars,

IE

els conflictes intergeneracionals i sociofamiliars, i l’acompanyament a la
restauració de disfuncionalitats familiars. Relacionar l’acció d’intervenció

IS
IÓ

individual de l’infant/adolescent amb l’acció d’intervenció familiar.
6. Optimitzar les xarxes de suport social i familiar per a promoure la seva

vinculació

amb

l’entorn

Orientar

vers

els

serveis

R

EV

socioeducatius.

sociofamiliar.

LES NECESSITATS D’INTERCONNEXIÓ I COL·LABORACIÓ AMB LA XARXA DE

D

E

RECURSOS SÒCIOEDUCATIUS

T

7. Es vertebra com a espai frontissa entre els serveis per mantenir la coordinació

EN

i seguiment amb els serveis educatius, sanitaris, de la xarxa social i d’altres

PE

N

D

que siguin necessaris.
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FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SÒCIOEDUCATIVA D’ÀMBIT NO RESIDENCIAL

El camp de l’Educació Social té com a referent disciplinar a la Pedagogia Social, qui
proporciona els models teòrics educatius, metodològics i tècniques per al treball
educatiu que orienten la pràctica educativa, com la que es du a terme en un Servei
d’Intervenció Socioeducativa no residencial.

IC

IÓ

FUNCIONS GENERALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

L’objectiu general del pedagog/a i psicopedagog/a és planificar, gestionar, avaluar

D

accions educatives i formatives en contextos socials i institucionals, i en aquest

Acompanyar l’equip d’educadors en les directrius educatives del servei (indicades
pel Projecte Educatiu del Servei).

Fa partícip a l’infant i/o l’adolescent/jove del seu propi procés personal i

EV



d’autonomia.

Orientar, assessorar, recolzar i proporcionar suport a la criança i l’educació i, si

R



IS
IÓ



IE

sentit:

Coordinació entre els recursos de la xarxa i facilitar la vinculació de les famílies

D



E

s’escau, a la família o unitat de convivència, de l’infant i l’adolescent.
amb els serveis i professionals. El pedagog/a i/o psicopedagog/a exerceix de

EN

T

nexe d'unió i seguiment amb la institució escolar formal així com en l'estudi de
les necessitats educatives i possibles dificultats que els infants i adolescents

N

D

puguin desenvolupar arran de les situacions de risc que es puguin detectar.

PE

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/A i/O PSICOPEDAGOG/A

Aquestes funcions específiques s’afegeixen i es valoren atès que aporten qualitat i
complementarietat a les funcions que poden desenvolupar els Serveis d’Intervenció
Socioeducativa. Funcions identificades, analitzades i reelaborades pel Grup de
Treball de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs i que tenen per objectiu
incorporar-les a la proposta de perfils professionals de la reunió de treball43, de la
DGAIA, per al debat i concreció de la proposta dels perfils professionals pel

Reunions que es van portar a terme a finals del 2015, actualmente en el Nou Model SIS ja s’incorpora al Pedagog/a,
s’explica al final d’aquest document
43
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desplegament del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
El pedagog-a/psicopedagog-a com a acompanyant de l’equip d’educadors.


Donar una orientació pedagògica i oferir suport tècnic i complementari als
professionals dels equips educatius en el desenvolupament del rol educatiu.



Guiar i facilitar la comprensió de la situació de risc social, educativa o personal
que poden presentar els infants i joves.



Vetllar i establir protocols i bones pràctiques del centre per a una bona acollida



IÓ

dels infants i adolescents i les seves famílies de forma sistemàtica.
Formar i complementar l’acció educativa del servei, i facilitar la cohesió de tota
Promoure, gestionar o dissenyar programes d’actualització o formació contínua

D



IC

la comunitat educativa del mateix servei d’intervenció socioeducativa.



IE

dels professionals del servei.

Promoure la reflexió de la pròpia acció amb els membres de l’equip per a la

IS
IÓ

millora contínua.



EV

El pedagog-a/psicopedagog-a en l’atenció als infants, adolescents i joves en risc.
Avaluar els processos cognitius i emocionals d’aprenentatge de cada infant per a

R

adaptar la part acadèmica, però també altres aprenentatges formals, informals i
relacionals a la necessitat formativa concreta de cada infant i/o jove. Identificar

D

E

els processos d’aprenentatge de cada infant per aconseguir que els aprenentatges
esdevinguin significatius.

T

Promoure l’educació amb valors i ètica, per una convivència basada en el

EN



respecte mutu, i en totes les interrelacions tant entre els membres de la família,

D

amb les amistats, amb els professionals... Dissenyar espais i materials adequats i

N

coherents amb el model educatiu del servei (per exemple, desenvolupar un

PE

programa de lectura i de racó del joc infantil).


Facilitar i dissenyar noves vivències que tinguin en compte altres coneixements
previs, que incorporin models de participació del propi menor, i que tingui en
compte el seu context familiar.



Oferir un espai de reforç escolar, reeducacions individuals i tècniques d’estudi...
atenent a les necessitats de cada menor. Coordinació i/o derivació a recursos
específics atenent a les valoracions escolars i de l’EAP44, CDIAP45 o altres serveis
especialitzats.

44
45

EAP: Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica
CDIAP: Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
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Vetllar per la coherència del pla individual socioeducatiu amb les seves
necessitats, actualització, seguiment del procés escolar, cognitiu, emocional,
cura física i habilitats socials de cada infant.



Cercar recursos no formals de la xarxa, que complementin l’educació informal,
més lúdica i socialitzadora de cada infant.



Acompanyar la vinculació a la xarxa social de suport, connectat a entitats, espais
de joves, centres cívics, serveis de planificació familiar... diferents serveis

IÓ

d’atenció dels àmbits social, de salut, educatius, de formació professional inicial,
serveis i programes d’inserció laboral...
Fomentar

l’autonomia,

la

motivació

per

l’aprenentatge

continu

IC



i

D

l’autoconeixement personal i l’autovaloració. Fer conscient les fortaleses del

IE

jove i vetllar pel reconeixement i la capacitació de les debilitats tenint en
de risc o desemparament viscudes.


IS
IÓ

compte la vulnerabilitat de l’etapa evolutiva i els efectes de possibles situacions
Potenciar una adequada socialització en els diferents entorns socials, àmbits



EV

familiar, d’amistats, de grup de classe o grup de treball...
Mediar en els possibles conflictes de relació del jove amb el seu entorn (la

R

família, els serveis que atenen els adolescents,...). Oferir eines i acompanyar al
jove en la seva capacitació vers la gestió de conflictes.

E

Guiar en el desenvolupament de competències bàsiques formatives, d’orientació i

D



recerca de feina, inserció laboral...

T

Promoure la col·laboració dins d’activitats culturals i socials del barri per mitjà

EN



de voluntariat i participació veïnal dels joves.
Acompanyar l’adolescent i/o jove en la seva reincorporació al sistema educatiu

D



N

per assolir l’ensenyament bàsic –si escau- i/o per seguir estudis postobligatoris

PE

formals i/o no formals.


Orientar l’adolescent i/o jove en la definició del propi perfil professional i
objectius a mig i llarg termini, planificant accions prelaborals i laborals, fent-lo
responsable del propi procés d’inserció, promovent l’adquisició d’habilitats
sociolaborals, recursos i estratègies personals i professionals.



Treballar preventivament per evitar la discriminació de qualsevol tipus (cultural,
creences, origen, gener...) i l’assejatment infanti i juvenil.
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El pedagog-a/psicopedagog-a treballa per facilitar que els pares o tutors o
guardadors acompanyin el creixement saludable dels seus fills/es.


Facilitar

que

la

relació

família-servei

sigui

de

suport

i

potenciï

el

desenvolupament integral de l’infant/adolescent. Apropar i implicar les famílies
en la intervenció professional dels Infants. Acompanyar i orientar als pares en el
coneixement evolutiu, cognitiu, emocional, físic i social dels seus fills.


Observar les dinàmiques de relació patern-filials al Servei, per orientar i
intervenir amb els pares en l’activació o millora de pautes educatives i de

IÓ

comunicació amb el seu fill. Dinamitzar, proporcionar eines per a la parentalitat
positiva, destacar les fortaleses, apoderant el rol dels pares i vetllant per la
Promoure la participació de la família amb el propi servei i la implicació en el seu

D



IE

pla d’intervenció socioeducativa.


IC

resiliència, l’assertivitat, l’autonomia dels infants.

Fomentar l’escolta activa de la veu de l’infant, en espais dinamitzats amb grups

IS
IÓ

d’infants/adolescents i/o pares. I tenir en compte l’impacte de la seva opinió en
els àmbits que l’afecten.

Promoure o realitzar formació d’acompanyament sobre la criança i el

EV



desenvolupament de les diferents franges d’edat. De 0-3 anys, de 4 a 6 anys, de 6


R

a 12 anys, de 13-16 anys, de 16 a 18 anys.

Facilitar la integració al barri. Conviure amb les portes obertes a la comunitat o

D

E

ciutadania. Fomentar la participació en les activitats culturals i d’associacionisme

T

de la població on està ubicat el Servei i la família.

EN

El pedagog-a/psicopedagog-a com a facilitador i promotor del treball en xarxa
entre els professionals i recursos que atenen les famílies i fomentar la vinculació
Facilitar el suport de la xarxa social i familiar, així com el suport i vinculació amb

N



D

amb elles.

PE

la xarxa de recursos socioeducatius i de salut, taules d’infància o d’altres àmbits

d’interès.



Promoure les coordinacions amb els respectius centres escolars, EAP’s, altres
serveis educatius, amb els Serveis Socials Bàsics referents de les famílies, amb els
EAIA 46 , amb el sistema de salut, amb altres recursos de la comunitat,...del
territori.

46

EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (o SEAIA com consta en la Cartera de Serveis)
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CONCLUSIONS

Com ja anotàvem en el document anterior47
“La intervenció i tractament s’entenen com el treball per aconseguir
l'educació adequada, la seguretat i el benestar de l’infant així com el reforç
de les capacitats parentals de les famílies per cuidar i protegir els seus fills,
ja sigui per apoderament de les seves capacitats i recursos, com comptant
amb l'ajut de la xarxa social de serveis i professionals. Així com, també, la

IÓ

vinculació de l’actuació prevista amb els infants amb el pla de millora que es

IC

fa amb la seva família”.

D

“Així com, també, la vinculació de l’actuació prevista amb els infants amb el

IE

pla de millora que es fa amb la seva família”.

IS
IÓ

La intervenció socioeducativa en infants/adolescents en situació de risc social, ha de
poder treballar en col·laboració interprofessional i interdisciplinària amb forta
implicació del treball en xarxa per a què pugui esdevenir una tasca preventiva. I

EV

evitar situacions greus i/o de desemparament48.

R

Per a aquesta finalitat, cal dotar el servei d’un programa d’intervenció i d’uns perfils

E

professionals dins la vessant educativa i pedagògica que cobreixi l’atenció de les

T

D

diferents etapes evolutives dels infants/adolescents i les seves famílies.

EN

El pedagog/a i psicopedagog/a pot, per la seva especificitat pedagògica, promoure i
generar contextos educatius significatius i positius, per mitjà del desenvolupament

N

D

d’accions mediadores i formatives.

PE

No només pel què fa a la intervenció amb els infants, i les seves famílies, sinó també
assessorant, acompanyant i donant suport pedagògic als professionals del propi servei
(educadors, integradors, monitors...) i, també, intervenint en coordinació amb els
professionals de la xarxa (sistema educatiu, sistema de salut, serveis socials bàsics,
serveis no formals, equips especialitzats d’infància...).

47 “Aportacions

COPEC: “Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies”
Vocalia de Social, 29-9-2015.
48 “Centres residencials del sistema de protecció a la infància i adolescència. Funcions diferencials del pedagog/a i psicopedagog/a
en centres de protecció d’infants i adolescents desemparats. Vocalia de Social del OPEC, 31-7-2015.
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És aquest un document de treball, que es debat, analitza i reflexiona en el marc del
Grup de Treball de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que
considera que el PEDAGOG/A i el PSICOPEDAGOG/A pot aportar el valor pedagògic
diferencial i complementari en el desplegament del nou model de SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC
I LES SEVES FAMÍLIES49.

DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A

IC

“PERFILS PROFESSIONALS I FUNCIONS DIFERENCIALS

IÓ

NOVETAT SOBRE EL DOCUMENT

IE

D

EN UN SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA”

L'any següent a l’elaboració del document SIS del COPEC i lliurat al llavors

IS
IÓ

Departament de Benestar Social i Família, el 2016 el Departament de Treball, Afers
Socials i Família, elabora el Document "Serveis d'Intervenció Socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies",

EV

publicat en la Col·lecció Eines 32. (document realitzat en col·laboració amb

R

l'Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i la Federació de

E

Municipis de Catalunya).

D

És en aquest document on trobem, en el punt 3.3. Servei d'intervenció amb famílies

T

amb infants i adolescents en situació de risc, i en concret en l'apartat 3.3.8 dels

EN

"perfils professionals", que ja consta i es contempla el pedagog/a en l’equip

N

D

professional (pàg.23).

PE

El mateix document del DTASF s’especifica: "aquest nou model d'intervenció es
modificarien i es dimensionarien els serveis de la Cartera de SS, a SSB (1.1.) i
concretament en la prestació 1.1.6. Serveis d'intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies". I
continua "amb aquest nou document de serveis d'intervenció socioeducativa
s'amplien les prestacions adaptant-les donant cobertura a les necessitats detectades
a la població de cada territori".

49

SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A INFANTS I ADOSLESCENTS EN SITUACIÓ DE RIS I LES SEVES FAMÍLIES. Proposta
d’un nou model d’intervenció del risc de desprotecció infantil. Generalitat de Catalunya. DBSiF. DGAIA. Barcelona, 2015.
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IS
IÓ

IE
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D

IC
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IÓ

ICIF, ECAI, SAP) DEL MALTRACTAMENT INFANTIL I ADOLESCENT

EV
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R
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D

E
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PE

N

D

EN

T
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INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquest document és descriure i conèixer els Equips que conformen els
Serveis d’avaluació i d’intervenció en el maltractament infantil i adolescent, els
quals tenen una composició interdisciplinària diferent.
Ens referim d’una banda, als Equips formats pel Psicòleg/a, Treballador/a Social,
Pedagog/a i Educador/a Social, com en els EAIA50, en els equips tècnics dels Centres

IÓ

d’Acollida, o l’antic Equip Ambulatori de Barcelona. I, d’altra banda, als Equips 51

IC

formats per un Psicòleg/a i Treballador/a Social i/o Educador/a Social, en els quals

D

no s’inclou la figura del Pedagog/a, com són els EVAMI, UDEPMI, ECEIA, SIFE, ICIF i

IE

ECAI.

IS
IÓ

Aquest document, un cop validat per la Junta de Govern del COPEC, formarà part de
la proposta que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, en aquest àmbit, te de
referència per presentar al Departament de Treball, Afers Socials i Família, en la

EV

revisió de la Cartera de Serveis Socials52 vigent en l’actualitat.

R

Els Equips d’Atenció a l’Infància i l’Adolescència (EAIA), són equips de professionals

E

de l'àmbit psicològic, pedagògic i social, que tenen com a funció la valoració,

D

actuació i atenció d'infants en risc de desemparament, així com el seguiment i el

EN

T

tractament de les seves famílies.

En aquest sentit els EAIA – creats l’any 1989- són equips de referència i eix

D

vertebrador del sistema de protecció i són equips interdisciplinaris, que realitzen les

N

tasques d’assessorament, avaluació, intervenció individual i grupal, i seguiment en

PE

tot el seu abast, que avala que el Pedagog/a, per la seva disciplina, estigui qualificat
i capacitat per desenvolupar totes les funcions.
És així com les diferents disciplines professionals es complementen i es nodreixen per
la pròpia especificitat. Per això, en aquest document, es defensa l’aportació del rol

50

EAIA: Equips d’Atenció a l’Infant i l’Adolescent
EVAMI: Equips de Valoració de Maltractament Infantil (detectats sobretot en àmbit sanitari). UDEPMI: Unitat de Detecció i
Prevenció de Maltractament Infantil (detectat a través del telèfon de la Infància Respon). ECEIA: Equip Central Especial d’Infància i
Adolescència (a Barcelona). SIFE: Servei d’Integració en Famílies Extenses. ICIF: Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar
(Aliena). ECAI: Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional.
52 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, de la Cartera de Serveis Socials
51
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del pedagog/a en els diferents equips de la xarxa de protecció dels menors d’edat i
les seves famílies.
L’objectiu dels diferents Serveis d’avaluació i d’intervenció en matèria de prevenció
i protecció del maltractament infantil que presentarem a continuació, i que s’han
anat creant en els darrers 20 anys, és donar resposta des de l’especialització tècnica.
A més a més dels Equips EAIA, aquí ens centrarem en altres Serveis 53 similars o

IÓ

addicionals. Alguns d’aquests realitzen la Valoració i la proposta de protecció

IC

corresponent ja sigui de risc54 o de desemparament55.

D

I d’altres Serveis de protecció realitzen el Seguiment de la mesura proposada (com

PE

N

D

EN

T

D

E

R

EV

IS
IÓ

IE

els SIFE, que es descriu a l’Apartat B).

53 Equips

sense pedagog/a, similars a l’EAIA: EVAMI, UDEPMI, ECEIA, SIFE, ICIF i ECAI
RISC: “s’entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats
o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o
l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar” (Article 102.1 Llei LDOIA 14/2010).
55 DESEMPARAMENT: “Es consideren desemparats els infants o els adolescents que es troben en una situació de fet en què els
manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva calgui
aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar.” (Article 105.1 Llei LDOIA). En aquestes situacions, la DGAIA
assumirà la tutela de l’infant o adolescent i en delegarà la guarda i custodia als centres de protecció en les diferents modalitats o
als acollidors parentals, les famílies alienes o les adoptives
54
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DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS AVALUADORS (A) I SEGUIMENT (B)
A.- En aquest apartat es descriuen els diferents Equips que operen com AVALUADORS
del maltractament infantil i juvenil, que depenen de la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència (DGAIA), dins del Departament de Treball, Afers Socials i
Família.

IÓ

DGAIA

IC

EQUIPS AVALUADORS

EVAMI
UDEPMI
ECEIA
EAIA

A1.- Els EVAMI, o Equips de Valoració de Maltractament Infantil detectats en l’àmbit

D

sanitari. Són Equips en funcionament les 24h atès que pel dispositiu sanitari derivant

IE

es poden detectar situacions greus.

IS
IÓ

EVAMI: Equips integrats per un Psicòleg/a i un Treballador/a Social. Actualment no

EV

hi és el pedagog/a.

A2.- La UDEPMI o Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil

R

mitjançant el telèfon de la Infància Respon. Canalitza les situacions d’urgència social

E

de suposades situacions de maltractament en infants i adolescents. La primera

D

valoració la canalitzen i la deriven al servei oportú.

T

UDEPMI: Unitat integrada a la pràctica pels professionals de la Psicologia i del

EN

Treball Social, però queda obert a la titulació universitària en l’àmbit de les ciències

N

D

socials amb experiència amb infància i adolescència en risc.

PE

Aquest equip podria tenir alguna semblança, en l’apartat d’atenció a la infància, al
Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

A3.- L’ECEIA o Equip Central Especial d’Infància i Adolescència que operen a
Barcelona.

Són equips similars als EAIA que intervenen en situacions de famílies

sense sostre i també en situacions prioritàries, és a dir, que requereixen de valoració
en un curt termini de temps.
ECEIA: Aquests equips estan composats per un/a psicòleg/a i un/a Treballador/a
Social. Actualment no hi és el pedagog/a.
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EVAMI i ECEIA són equips que intervenen en situació d’urgència i en crisi, però no per
això els fa més específics que els EAIA qui també opera en estudis urgents i
prioritaris (15 dies), els preferents (3 mesos) a més a més dels estudis ordinaris (6
mesos).
Com va dir Maica Comellas, pedagoga, professional amb llarga experiència en
infància i adolescència en risc, en la trobada del Grup de Recerca de Pedagogia

IÓ

Social del 14/12/2016:
“no només és oportú la disciplina del pedagog/a sinó la preparació específica del

IC

pedagog/a en situació en crisi, com els hi passaria a les altres professions també.

IE

D

Perquè les funcions generals són les mateixes”.

En l’àmbit del DIAGNÒSTIC, tots els Equips descrits, identifiquen els indicadors i

IS
IÓ

factors de risc en les situacions de maltractament, negligència o abús, dificutats en
la història de parentalitat o en l’anamesi dels fills/filles, les capacitats parentals,
l’entorn contextual de suport familiar, integració social, integració en els recursos de

EV

diferents àmbits... i com es relacionen amb les situacions de vulnerabilitat i

R

d’afectació a les necessitats, desenvolupament, mancances i fortaleses dels infants i
adolescents. I l’objectiu de l’estudi diagnòstic és fer una valoració del pronòstic

D

EN

T

familia extensa.

E

pedagògic, psicològic i social dels progenitors, dels infants i adolescents i de la

Destaquem doncs que a tots ells els hi manca la figura del pedagog/a, malgrat es

D

tracta, en essència, de les mateixes funcions que exerceixen els EAIA, on sí hi ha el

PE

N

pedagog/a, però en contextos de treball o temporalitat de l’encàrrec diferenciat.

B.- Els Equips de SEGUIMENT O INTERVENCIÓ per motivar canvis de millora en les
competències parentals socials56 dels guardadors, i el seguiment dels infants tutelats
els quals conviuen en una família d’acollida o en adopció.

56

PARENTALITAT SOCIAL, és el nom que en Barudy (Barudy y Dantagnan 2006) distingeix a la parentalitat que no és biològica, i
que per tant es refereix a família acollidora o adoptiva.
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Destaquem que aquests equips de SEGUIMENT també tenen, entre d’altres, alguna
funció de DIAGNÒSTIC focalitzada en la selecció de famílies acollidores/adoptives, on
validen les capacitats de parentalitat social per a tenir cura, protegir, educar i
socialitzar els infants o adolescents acollits o adoptats.
Quant al Seguiment, es descriuen els equips pròpiament d’INTERVENCIÓ i SEGUIMENT
dels infants acollits en famílies extenses, a proposta dels EAIA, com són els SIFE.
D’aquests tenen la competència la Direcció General d’Atenció a la Infància i

IÓ

l’Adolescència –DGAIA-.

IC

I d’altres Equips de SEGUIMENT, alguns d’ells tenen la gestió delegada a entitats

D

col·laboradores com ICIF, ECAI i Servei d’Atenció Post-adoptiva i depenen de

IE

competencialment de l’Institut Català d’Acolliment i Adopció -ICAA-.

IS
IÓ

SIFE
EAIA
ICIF
ECAI
SERVEI D’ATENCIÓ
POSTADOPTIVA

DGAIA
EQUIPS DE SEGUIMENT

R

EV

ICAA

D

E

B1.- DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (DGAIA)

T

B1.1. SIFE o Servei d’Integració en Famílies Extenses. S’emmarca dins del programa

EN

de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de desemparament i
s’encarrega de realitzar el SEGUIMENT dels nens i la família extensa mentre duri

D

l’acolliment. Concretament, el SIFE, de gestió delegada, porta a terme el projecte

PE

N

“La meva família m’acull”57 (Generalitat de Catalunya, 2012)
Els

tipus

d’acolliment

familiar,

ja

siguin

Simple,

Permanent

o

Guardes

administratives, atenent a les necessitats d’arrelament dels infants i l’addicional
vinculació58, a més dels progenitors, a les famílies acollidores. La coordinació entre
els equips de seguiment de l’acolliment (SIFE) i els equips referents dels pares i que
treballa pels infants (EAIA), és bàsica pel benestar de l’infant. Sense oblidar

57 “La

meva família m'acull. Projecte per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport” Autors Joan Llossada, Joan
Mayoral i Paquita Planas. (2012)
58 Vinculació Addicional (o doble vinculació: a la família biològica i la acollidora) terme emprat pel Grup de Recerca de Pedagogia
Social per fer referència al necessari arrelament dels infants, tant als progenitors com amb les famílies acollidores, i en especial les
famílies alienes
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l’objectiu de treball pel possible restabliment de les capacitats parentals i vincle que
puguin comportar la reunificació patern-filial.
A títol de reflexió i a propòsit de l’article 59 de Montse Juanpere i Pilar Morral,
pedagogues, professionals expertes en l’àmbit de la infància i adolescència en risc,
exposen que:
“Les famílies extenses, avis, oncles, germans..., són un entorn molt adequat

IÓ

per tenir cura de l’infant o l’adolescent. Aquests li proporcionen tanta o més
protecció i seguretat que altres formes d’acolliment ja que el mantenen en

D

IC

els propis vincles de la família d’origen. En contraposició a una família
aliena, l’acolliment en família extensa proporciona referents ja coneguts.
Sovint doncs, la percepció i vivència de la separació, tant pels pares com pels

IS
IÓ

IE

fills no suposa un major impacte. Altrament, la convivència amb altres
models educatius i afectius sense que es desvinculin de la seva família
biològica, la formació i desenvolupament integral de l’infant, són nous
plantejaments i reptes de l’acolliment. El suport dels professionals

EV

interdisciplinaris en el seguiment i guia de l’acolliment, donarà més
garanties d’un millor funcionament. És per això, que cal destinar recursos i

R

professionals que coneguin les dificultats i puguin donar suport a la funció
educativa per tal d’enfortir a les famílies que acullen i fer-ne el seguiment”.

E

(referint-se a la figura del Pedagog/a).

T

D

B2. L’Institut Català d’Acolliments i Adopcions (ICAA),

EN

L’ ICAA, és l’entitat pública que gestiona, mitjançant els equips tècnics competents,
els processos de valoració psicosocial de les persones sol·licitants d’acolliment en

D

família aliena i d’adopcions internacionals. L’ ICAA fa el seguiment per assegurar el

N

bon procés d’acolliment i acompanyar pel possible retorn dins la família biològica.

PE

Els equips delegats són les ICIFs, ECAIs i Serveis d’Atenció Post-adoptiva.
B2.1. ICIF o Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar. Són entitats que tenen
com a funció la integració dels infants en una família d’acollida aliena (no parental).
ICIF: Els professionals que les componen són el Psicòleg/a, el Treballador/a Social i
l’Educador/a Social. Actualment no hi és el pedagog/a.

59

Juanpere, M. i Morral, P: “QUIN PROFESSIONAL DÓNA SUPORT A LES FAMÍLIES QUE ACULLEN ELS INFANTS?” a PARLEM DE
PEDAGOGIA 15 de setembre de 2014 http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=2019&i=ca
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B2.2. ECAI o Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional. Servei de suport
consistent en la gestió i mediació per a l’adopció de menors en l’àmbit internacional.
Aquest servei pot ser realitzat per l’organisme públic competent de la Generalitat o
per entitats col·laboradores públiques o privades sense ànim de lucre que obtinguin
la corresponent acreditació.
L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una

IÓ

especialització tècnica, com és assessorar i informar als sol·licitants d’adopció
internacional, seguint les instruccions de l’Institut Català de l’Acolliment i de

IC

l’Adopció i, en especial, sobre les especificitats a cada país i les conseqüències

IE

D

jurídiques que es poden produir a Catalunya.

Social. Actualment no hi és el pedagog/a.

IS
IÓ

ECAI: L’Equip que el composa és un psicòleg/a o psicopedagog/a i un Treballador/a

B2.3. Servei d’Atenció Post-adoptiva: Servei que ofereix un espai de consulta,

EV

assessorament, orientació i intervenció individual i familiar per tractar dificultats

R

puntuals que tenen a veure amb la integració dels infants al si de la seva família

E

adoptiva.

D

L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una

EN

T

especialització tècnica, atesa la complexitat que comporta tot procés d’adopció.

D

SAP: Aquest servei ja té inclosa la pedagogia dins l’equip de pedagog/a, psicòleg/a i

PE

N

Treballador/a Social.
Les mesures d’Acolliment requereixen d’un SEGUIMENT del nucli per tal que l’infant
es pugui integrar en el nou nucli aliè, alhora que es confirmi i s’asseguri el vincle

amb la família d’origen, treballant la vinculació addicional.
Les coordinacions entre els dos equips de SEGUIMENT, dels acolliments i els dels
progenitors, serà necessària per garantir el desenvolupament psíquic i de vivències
significatives de l’infant.
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El SEGUIMENT dels Acolliments en Família Aliena, a l’igual que el seguiment
professional dels Acolliments en Família Extensa, requereix:


Observació i escolta de l’infant acollit,



Potenciar i acompanyar en les actituds i habilitats parentals dels acollidors per
empatitzar amb les necessitats personals, educatives i socials de cada infant en
particular.



Donar suport en el Seguiment, Acompanyament i Dinamització de la relació de
l’infant en les visites amb els pares,
Treballar per la integració o reconstrucció de la figura dels pares, i



Incidir per a la integració de l’infant a nivell escolar, tenint en compte les

IÓ



IC

possibles mancances acadèmiques o de desenvolupament cognitiu de l’infant, i la

IE

D

coordinació amb els professionals de l’àmbit escolar i re-educatiu.

En relació als serveis AVALUADORS i de SEGUIMENT relacionats amb l’acolliment, pre-

IS
IÓ

adopció i adopció internacional, Dolors Prats, pedagoga, professional amb anys
d’experiència en aquest àmbit, en la Reunió del Grup de Recerca de Pedagogia Social

EV

de data 25 de maig del 2016, aporta que:

En la tasca d’informació a les famílies que demanen l’adopció internacional,

R

es requereix d’una clara i extensa explicació pedagògica de la mesura. Tenint
en compte que les famílies que sol·liciten una adopció parteixen d’unes

D

E

expectatives, unes actituds preconcebudes de més o menys rigidesa
conceptual, unes capacitats i habilitats parentals que caldrà explorar, uns
coneixements mínims sobre les diferents etapes vitals dels infants, etc. Cal

T

doncs fer un primera intervenció/formació/acompanyament que les famílies

D

EN

sol·licitants d’adopció que podran rebre i incorporar des d’un inici.

PE

N

En aquests Serveis, quina especialització té el professional pedagog?
En la primera explicació del programa d’adopcions:
. Assessorar i orientar en les dificultats que expressin,
. Formació en el procés preadoptiu.
. Exploració, anàlisi, promoció i seguiment de les situacions d’integració dels infants
en els nuclis d’adopció
. Les capacitats parentals dels quals siguin adients per a tenir cura, empatitzar,
interaccionar i educar en l’exercici de les parentalitat adoptant que hauran de
desenvolupar en l’infant adoptat.
. Donar suport tècnic a l’infant i acompanyar-lo en el nou nucli familiar en el marc
complex de l’adopció. Funció que té reconeguda segons la Cartera de Serveis Socials
(1.2.1.13).

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

79

COMPENDI DE 14 PERFILS DELPEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

MARC NORMATIU

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) és l’entitat
pública competent en matèria de protecció d’infància i adolescència. Té la funció de
desenvolupar tasques de prevenció, detecció i protecció dels infants i adolescents en
situacions de risc greu i desemparament. Li correspon liderar la coordinació
interinstitucional pel bon funcionament dels processos de detecció i diagnòstic del
maltractament i té la responsabilitat d’exercir la protecció i tutela dels infants i

IC

IÓ

adolescents desemparats.

D

Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (LDOIA)

IE

L’article 90 de la LDOIA, encomana a les administracions públiques impulsar el
desenvolupament d’actuacions adreçades al conjunt de la comunitat educativa que

IS
IÓ

permetin prevenir, detectar i eradicar el maltractament a infants i adolescents, els

EV

comportaments violents, l’assetjament escolar i la violència masclista.
Cal tenir en compte, però, que és un dret de l’infant viure amb els seus pares,

R

excepte en els casos en què la separació es faci necessària. És també un dret de

E

l’infant mantenir el contacte amb el pare i amb la mare, si està separat d’un d’ells o

D

d’ambdós.

EN

T

En l’article 120 de la LDOIA s’estableixen les mesures de protecció tipificades:
L’Acolliment Simple (tant en Família Extensa com en Família Aliena), Acolliment

D

Permanent, Acolliment en Unitat convivencial d’acció educativa, Acolliment en

N

centre públic o concertat, Acolliment Preadoptiu, i mesures de transició a la vida

PE

adulta i a l’autonomia personal. Dins les mesures de desemparament del sistema de
protecció, i des del mateix Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el 31 de juliol de
2015, es va realitzar un altre document dels Equips tècnics dels diferents centres
residencials del sistema de protecció60.
Actualment, a més, la premissa i repte a aconseguir des del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, és l’objectiu que cap nen de 0-6 anys desemparat deixi de
tenir una família i, per tant, eviti l’ingrés a un centre residencial.
60 “CENTRES RESIDENCIALS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: FUNCIONS DIFERENCIALS DEL
PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A” – Grup de Treball de Pedagogia Social - http://www.pedagogs.cat/doc/GTPSCOPEC_CentresResidencils_31-7-2015.pdf
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La DGAIA i l’ICAA intenten treballar conjuntament per atendre els infants que entren
en el sistema de protecció i donar resposta a les atencions de l’infant dins un
ambient d’acollida familiar alhora que es treballa per al contacte d’aquest amb la
seva família d’origen i/o per a la reunificació en els casos pertinents. Així ho recorda
també el Síndic de Greuges.
Segons resumeixen Cebran i Agut 61 sobre l'opinió del Síndic de Greuges el 2013,
entorn a la reunificació dels infants tutelats al nucli familiar d'origen, destaquen els

IÓ

següents punts:
". Anàlisi de la valoració i la decisió de retorn des de l'interès de l'infant. Les

IC

condicions dels pares o familiars per assumir els deures de les funcions

IE

D

parentals. La justificació i aprovació de les mesures de suport proposades
.Regular i protocol·litzar els processos de preparació del retorn i de la

IS
IÓ

incorporació a casa dels menors: establir uns requisits en la proposta de
retorn, fixar els indicadors d'èxit del retorn i l'anàlisi de cada cas, establir

EV

indicadors de fracàs del retorn i l'anàlisi de cada cas

R

. Donar més mecanismes de suport al retorn: pla de formació per als pares
biològics, pla de preparació dels infants, garantir una prestació econòmica en

D
T

retorn

E

el moment del retorn, seguiment intensiu de la situació de l'infant durant el

EN

. Intensificar i protocol·litzar el treball en xarxa en les situacions de retorn
dels infants amb l'escola anterior i la nova, amb el servei de salut mental

D

infantil o juvenil o el CDIAP (si intervenen), amb els serveis de salut, lleure o

PE

N

altres."

Per a la bona pràctica de la reunificació, el programa "Caminar en Família" realitzat
pel GRISIJ62 es valora positiu i necessari pel treball en procés. S'intervé a tres bandes
(infant, família biològica i família acollidora o CRAE). A mesura que avança la
formació i col·laboració de les parts, i després de quasi un any, s’intersecciona i
uneix en un treball familiar conjunt final encaminat a la tornada de l'infant amb la
família d'origen.

61

Resumen de l'apartat reunificació dels infants amb la família biològica, realitzat per Christelle Cebran i Tania Agut: "L'Acolliment
familiar: una mesura de protecció a la Infància". (Vic maig 2015).
62 GRISIJ Grup de Recerca en Intervencions socioeducatives en la Infància i la Joventut. de la facultat de pedagogia de la UB.
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Llei 54/2007, d’adopció internacional, BOE el 29 de desembre de 2007
També es treballa per a potenciar la cultura de l’Acolliment a través de les
campanyes de recerca de famílies acollidores/adoptives i col·laboradores, així també
com potenciar el pla de suport a les famílies acollidores/adoptives mentre realitzin
la seva tasca.
Els criteris de selecció de la persona o família per formalitzar l’acolliment o adopció,

IÓ

s’han d’establir per reglament, tenint en compte l’edat, l’aptitud educadora, la
situació familiar i altres circumstàncies en interès de l’infant o l’adolescent. I

IC

l’acolliment de germans, en la mesura del possible, també garantir que sigui per part

IE

D

de la mateixa família.



IS
IÓ

La Cartera de Serveis Socials, pendent de revisió des del 2011

EAIA Codi 1.2.1.2. Perfils professionals format per 4 professionals:
psicòleg/ga,

pedagog/a,

treballador/a

social

i

educador/a

social,

EV

preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en

R

risc.

UDEPMI Codi 1.2.1.14. Perfils professionals amb titulació universitària en

E



D

l’àmbit de les ciències socials, preferentment amb experiència en l’àmbit de



EN

T

la infància i l’adolescència en risc.
EVAMI Codi: 1.2.1.1.5. Equip format per psicòleg/a, treballador/a social,

N

D

preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en

PE

risc.



ICIF Codi: 1.2.1.8. Basat en el Decret 337/1995 de 28/12, per a desenvolupar
funcions de mediació per a integrar als infants en una família per mitjà de
l’acolliment. Aquest servei pot ser fet per l’organisme públic competent de la
Generalitat, per les entitats locals o per entitats col·laboradores públiques o
privades sense ànim de lucre degudament acreditades. Equip format per
psicòleg/a o psicopedagog/a, treballador/a social i/o educador/a social.
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ECAI Codi: 1.2.1.1.2. Perfils professionals Equip format per: advocat/da,
psicòleg/a o psicopedagog/a, treballador/a social.



Servei

d’Atenció

Post-adoptiva

Codi:

1.2.1.13.

Espai

de

consulta,

assessorament, orientació i intervenció individual i familiar que requereixen
d’una especialització tècnica, per abordar situacions complexes de la
integració dels infants al si de la família adoptiva. Equip format per

IÓ

pedagog/a, psicòleg/a i treballador/a social.

IC

De la mateixa manera, i a l’igual que en la Cartera de Serveis Socials es contempla

D

la figura del pedagog/a en els “Serveis d’Atenció Postadoptiva”, i la figura del

IE

psicopedagog/a en els “Serveis d’Adopcions Internacionals”, podem defensar la
inclusió del pedagog/a en els diferents camps de treball relacionats amb les ICIF i

IS
IÓ

els SIFE’s, donat que moltes de les funcions que es desenvolupen des d’ambdós
serveis tenen una competència educativa que el pedagog/a està qualificat i

PE

N

D

EN

T

D

E

R

EV

especialitzat per a portar a terme.
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FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/A ALS EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA

Les funcions del pedagog social en l’àmbit de valoració del maltractament infantil i
adolescent, es basen en la valoració de les competències parentals tant en les
fortaleses com en les mancances.
La manca de competències parentals produeixen indicadors de risc greu en els

IÓ

infants quan aquests pateixen problemes de vincle i socialització, dificultats

D

sobrecàrrega i estrès que pot dificultar l’evolució resilient.

IC

d’atenció i ordre per centrar-se i seguir amb correcció els processos d’aprenentatge,

IE

Un cop detectades les capacitats i habilitats parentals i les repercussions en les
atencions i indicadors dels infants, el pedagog/a que treballa en un equip

IS
IÓ

interdisciplinari (com en els equips EAIA o els Centres d’Acollida), realitzarà la
proposta de protecció oportuna i adequada així com la coordinació amb els serveis de

EV

la xarxa social per a intervenir i tractar aquelles problemàtiques observades.

R

Les funcions del pedagog/a social en l’àmbit de la intervenció i seguiment de la
mesura de protecció del risc o desemparament, tindrà com a objectiu proporcionar

E

eines per aferrar els propis recursos educatius, desenvolupar i empoderar les

D

capacitats i habilitats parentals. El professional de la pedagogia intervindrà per

T

orientar i formar als pares o acollidors en l’educació parental i la parentalitat

EN

positiva.

D

En el cas de desemparament i mesura de protecció, no només s’intervé per la

N

integració de l’infant en la família d’acollida sinó també es treballa per a la

PE

reunificació familiar de l’infant amb la seva família d’origen, sempre que sigui
possible, i segons recull la llei.
En les mesures d’adopció, en canvi, el treball de retorn no hi té cabuda però si les
relacions fraternals previstes en el procés judicial de ratificació de la mesura o en la
llei LDOIA.
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Recordant l’estudi comparatiu de Carme Montserrat (Montserrat, Casas i Navarro,
2010)63, que exposa en la jornada “Fem gran l’acolliment” de l’11 de juny del 2016,
recull que les necessitats dels infants amb mesura d’acolliment (igual que en d’altres
mesures) són:
“el vincle afectiu, sentiment de seguretat i protecció, ser atès en les
necessitats bàsiques, necessitat de pautes educatives i límits, que es prioritzi
l’escolaritat, que tingui expectatives altes, que tingui estabilitat, que es

IÓ

prioritzi la seva educació, que siguin informats/escoltats/participar en la

IC

presa de decisions”.



IE

D

LES FUNCIONS GENERALS DELS EQUIPS INTERDISCIPLINARIS SÓN:

Donar suport tècnic als Serveis Socials Bàsics i col·laborar-hi en les matèries de



IS
IÓ

llur competència.

Fer valoracions especialitzades, tenint en compte els corresponents informes de
derivació.

Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i

EV



R

familiar.

Fer el seguiment, tractament i l'avaluació de les mesures de protecció.



Elaboració i control dels plans de millora.



Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres

D

E



Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

D



EN

especialitzats.

T

sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis

N

LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL PEDAGOG/A SÓN64:

PE

Tant en els processos d’Avaluació com també de Seguiment de mesura


Dirigides als pares, tutors o acollidors:
1) Quant a la Valoració:


Valorar les capacitats i habilitats parentals per desenvolupar les competències
educatives, els estils educatius rebuts en la infància i els propis, els principis

63

Montserrat, C., Casas, F., Navarro, D (2010) Els acolliments familiars en l'àmbit internacional: el debat de la professionalització.
Col·lecció Infància i Adolescència, núm. 5. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria d'Infància i Adolescència.
64 Pedagogues i pedagogs dels EAIA de Barcelona Ciutat. “El Rol del Pedagog/a en l’atenció a la infància i l’adolescència en risc”.
Revista Eix, núm. 3, març 2009. Pàg. 22-24
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educatius, les pautes educatives i el modelatge parental. (Tant dels pares
com de les famílies acollidores i adoptants)


Detectar l’estil educatiu predominant de cada pare i valorar les possibles
conseqüències sobretot dels estils més polaritzats. Analitzar els models
educatius de la família i si es contradiuen o es superposen, dificultant la
cohesió educativa familiar i les repercussions en els infants. Detectar la
diferenciació educativa entre pares i fills permetent un creixement amb
iniciativa i autonomia. Observar els principis, valors i ètica de transmissió

IÓ

dels pares als fills. Observar l’existència de pautes, normes i límits bàsics. I
valorar les repercussions o el dany que determinades competències parentals
Avaluació de les característiques personals dels pares, el nivell de consciència

D



IC

puguin causar en el desenvolupament dels infants.

IE

i actitud receptiva a entendre l’estructura i dinàmica familiar, l’escolta i
acceptació d’orientacions educatives i l’assimilació i incorporació de les


IS
IÓ

indicacions professionals en la pràctica de l’exercici parental.
Conèixer les necessitats educatives i afectives dels infants i donar respostes
adients a cada etapa evolutiva i moment vital. Capacitat per vincular-se,

EV

interaccionar i empatitzar amb fills/es. (Tant dels pares com de les famílies


R

acollidores i adoptants)

Detectar el nivell d’atenció assistencial i la cobertura de les necessitats

D



E

bàsiques de cura, físiques, evolutives i de salut, i de material necessaris.
Observar la posició i rol de cada membre i la dinàmica relacional del nucli

EN

T

familiar. (Tant dels pares com de les famílies acollidores i adoptants).

Orientar als adults, pares i acollidors, per tal d’entendre les necessitats dels

N



D

2) Quant a la intervenció i seguiment:

PE

infants i el procés evolutiu de cada infant.



Proporcionar eines metodològiques als pares en el desenvolupament de les
seves competències parentals, dins el treball amb l’objectiu de la
reunificació, en el cas que sigui possible. Pel que fa als acollidors i famílies
adoptants també, i en aquest cas s’ajudarà a la construcció del relat de la
pròpia història de vida de l’infant.



Participar de la xarxa de recursos socioeducatius i formatius per a pares per
una banda, i amb els acollidors o adoptants per l’altre.



Possibilitar un bon espai i condicions de les visites biològiques dels infants
amb els seus pares, atenent a les necessitats de mantenir i potenciar un bon
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vincle. Ajudar a la comunicació, dinàmica relacional i joc per a què les
vivències patern-filials siguin significatives.


Dirigides als infants i adolescents:
1) En el procés d’avaluació:


Observar els factors de protecció i resiliència



Detectar els indicadors de risc a nivell personal, socialització, d’aprenentatge



IÓ

escolar i d’aprenentatge no formal,... i el grau d’afectació.
Valorar el nivell acadèmic o formatiu, atenent a la diversitat i les necessitats
Explorar si s’ha ampliat la formació amb l’educació no formal i de temps de

D



IC

educatives especials també.

Atendre l’opinió i consciència de la situació familiar, atenent al grau
d’evolució i vital en el que es trobi.



IS
IÓ



IE

lleure que li possibiliti aprenentatges, coneixements i vivències enriquidores.

Estudiar els elements individuals de l’infant: físic i sensorial, coordinació

EV

psicomotora, traç; intel·lectuals i neurològiques, personalitat, interessos i
actituds, comportaments socioafectius, conductes, formes de com afrontar

R

els problemes i de com resoldre els conflictes; relacions familiars i socials;
integració escolar, desenvolupament de processos cognitius, actitudinals,

D

E

aptitudinals, motivacional, habilitats

Proporcionar eines, en el procés d’intervenció i seguiment, per millorar la

EN



T

2) Quant a la intervenció i al seguiment:

D

seva integració familiar, escolar, social, d’oci o temps lliure,... Implementar

N

experiències significatives per als infants i adolescents tenint present la seva

PE

història familiar d’origen, que ens permeti activar les pròpies capacitats,
promoure la resiliència i l’autonomia.



Fomentar les habilitats socials, l’empatia, els valors de convivència, la
tolerància i el respecte; capacitat per arribar a acords o pactes en les
relacions, així com aprendre eines per intentar prevenir o resoldre conflictes i
promoure’n el desenvolupament ètic i moral.



Recolzament individual dels hàbits d’autonomia en l’ordre, la higiene, les
activitats acadèmiques, tasques familiars,...Potenciació i ajuda per al
creixement en valors i bones actituds.
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Escoltar la veu de l’infant i l’esperit crític en un marc educatiu que atén els
sentiments, emocions i iniciatives. Impulsar i afavorir els aspectes que
promouen la seva participació, el bon desenvolupament cognitiu i de la
personalitat.




Potenciar l’autonomia, en l’etapa adolescent,...

Formació, orientació i acompanyament als professionals de l’educació social

IÓ

implicats en la intervenció familiar i els menors d’edat.
1) Disseny de les línies educatives i d’un pla d’intervenció educatiu específic

IC

amb la família. Orientar i acompanyar a l’educador en el seguiment i

D

l’evolució d’aquest. Vetllar per la coherència del pla individual socioeducatiu

IE

amb les necessitats de l’infant segons el seu procés escolar, cognitiu,

IS
IÓ

emocional, cura física i habilitats socials de cada infant.

2) Intervenció grupal. A través de grups de pares i mares per tal de conèixer
altres situacions similars, prendre consciència de la pròpia situació, i

EV

aprendre a entendre les necessitats dels fills, aprendre altres maneres de

R

comunicar-se i relacionar-se, i incorporar noves pautes educatives que

E

millorin el desenvolupament sa dels infants.

D

3) Formació amb els membres familiars i acollidors en casos de possible

Dirigides als acollidors i a les famílies adoptives:

D



EN

T

reunificació en la família d’origen.

PE

N

1) En el procés de selecció i validació:


Oferir una informació clara i específica sobre el programa de famílies
acollidores i/o adoptives amb l’objectiu de transmetre, de forma pedagògica,
la possibilitat de representar una opció de criança familiar alternativa a les
situacions de desemparament d’alguns infants. Copsar dubtes i primeres
impressions sobre fortaleses i vulnerabilitats.



Valorar la situació familiar, el motiu i l’expectativa de la petició o demanda
d’acolliment/adopció. Tant d’un infant com dels germans.



Explorar les capacitats parentals en sentit figurat en cas que no tinguin fills
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2) En quant a la intervenció i al seguiment:


Realitzar un acompanyament a l’infant i a la família acollidora, en la fase de
presentació i pla d’acoblament.



Acompanyar en la dinàmica i el desenvolupament dels rols parentals, estils
educatius, modelatge i pautes educatives dels acollidors/adoptants...



Donar suport a la vinculació a la xarxa socioeducativa



Mediar i apropar posicions en els possibles conflictes relacionals entre els
joves i les famílies. Oferir eines de gestió del conflicte.
Formació en habilitats parentals. Integrar les famílies en espais formatius

IÓ



les necessitats evolutives dels infants acollits o adoptats.

Donar suport a l’acolliment i/o procés preadoptiu i adoptiu, en el procés

D



IC

d’aprenentatge d’habilitats i estratègies per respondre de manera adequada a

IE

d’integració familiar, tenint en compte l’estat vital de l’infant. Facilitar i
empatitzar amb la necessitat de les visites biològiques i el que representen

IS
IÓ

per la construcció personal dels infants. Ajudar a construir el seu relat
històric.

Intervenir en l’espai de visites biològiques dels infants acollits i preadoptats,

EV



amb les seves famílies. Acompanyar, guiar i dinamitzar la comunicació entre

R

pares i fills.

E

Coordinació amb els serveis i professionals de la xarxa social d’intervenció

D



T

1) Promoure la coordinació per apropar visions i compartir objectius de treball

D

EN

des de cada àmbit d’intervenció, amb la família i menor d’edat.

N

2) Participar en actuacions comunitàries de millora dels circuïts de derivació,

PE

coordinació i intervenció dels diferents dispositius socioeducatius i psicològics

3) Coordinació amb les escoles, aules taller, centres oberts o serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial, activitats de temps lliure, serveis
d’intervenció psicopedagògica i logopèdia... per tal d’abordar el diagnòstic de
possibles dificultats i mancances de cada infant.
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Treball en equip interdisciplinari
1) Treball en equip interdisciplinari per valorar la informació dels diferents
àmbits educatius, pedagògic, de salut, psicològic, social,... posar en comú la
valoració disciplinar i prendre decisions de protecció a cada situació familiar.
2) Emetre informes pedagògics de les observacions, donant una valoració

IÓ

significativa segons la pròpia disciplina.

IC

Des de les funcions generals a les específiques, valorem justificat que ja estan

D

validades i reconegudes en alguns equips de maltractament i protecció dels menors

IE

d’edat (EAIA, Equip Tècnic dels Centres D’Acollida i Equips d’Atenció Post-adoptiva).

IS
IÓ

És per això que defensem la inclusió del Pedagog/a, en la resta d’equips
suplementaris i apèndix, per cobrir els coneixements i la pràctica pedagògica dels

EV

equips interdisciplinaris que encara no la integren.

R

Aquests equips serien els d’Avaluació: EVAMI, UDEPMI i ECEIA, i els de

PE

N

D

EN

T

D

E

seguiment: SIFE, ICIF, ECAI.
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CONCLUSIONS

L'objectiu dels esmentats Equips (EVAMI, UDEPMI, ECEIA, SIFE, ICIF, ECAI, SERVEIS
D’ATENCIÓ POSTADOPTIVA) és el mateix que els EAIA, és a dir, donar resposta
d’avaluació del maltractament i, intervenció i seguiment de les mesures de
protecció, que requereix d’especialització tècnica concreta.

Aquest abordatge

analitzarà les capacitats parentals en les atencions educatives, afectives i de
socialització dels seus fills per tal de valorar si l’infant viu una situació de risc o

IC

IÓ

desemparament que comportaria aplicar mesures de protecció i separació.

l’exercici de la parentalitat no només des de les debilitats i factors de risc

IE



D

Les funcions serien analitzar:

sinó també des de les competències parentals i aspectes positius,
el coneixement de les necessitats de desenvolupament, afectació o resiliència

IS
IÓ



dels infants

factors d’entorn familiar i social (suport familiar, integració social i en els
recursos de la comunitat...)

EV



R

Les tres disciplines que porten a terme un diagnòstic d’aquestes funcions: Treball

D

T

visió complementària.

E

Social, Psicologia i Pedagogia, aporten elements avaluadors propis, i configuren una

EN

Esmentar a col·lació, una excepció que s’ha donat a la pràctica i que demostra, a
l’igual que en els EAIA, també en els EVAMI ha estat possible la composició i treball

D

de les tres disciplines Treball Social, Psicologia i Pedagogia. Ens referim a

N

l’experiència de l’equip EVAMI de la província de Girona, qui ha estat treballant,

PE

durant anys, amb un equip pluridisciplinari. La valoració de l’equip EVAMI Girona65 i
els seus resultats demostren la diferenciació, la complementació i bon funcionament.
Respecte al seguiment i acompanyament de les famílies, aquest requereix d’un
abordatge educatiu i pedagògic per tal que puguin donar les millors atencions als
infants en la mesura d’acolliment.
Quant al seguiment dels infants i adolescents, el professional de la pedagogia,
intervé acompanyant-los en el seu desenvolupament integral. Procura una adient
65

EVAMI Girona: actualment i des del mes d’abril de 2017, no s’ha pogut presentar a concurs contemplant el professional de la
pedagogia atès que no està inclosa en la Cartera de Serveis Socials (pendent de revisar des de l’any 2011).
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atenció educativa, afectiva, escolar i socialitzadora. I també guia en el procés
personal i formatiu per a facilitar l’accés a una major autonomia tant dins la situació
d’acolliment com el d’una possible reunificació en la família biològica.
En la pràctica ens trobem que alguns equips com les ICIFs o els SIFEs, disposen de la
inclusió de l’educador/a social però no del pedagog/a. En l’actualitat, els dos estudis
universitaris estan composats dels mateixos anys de durada des del Pla Bolonya. La

IÓ

praxis, però continua la seva especificitat diferenciada de les dues professions.

D

complementaries i es nodreixen entre elles

IC

Defensem, alhora, que les diferents disciplines tenen cabuda perquè són

pedagoga, i Sandra Ger, psicòloga, que conclouen:

IE

Es recull a modus de reflexió 66 final, l’aportació de Cristina Sallés, mestre i

IS
IÓ

“Un dels drets fonamentals de tots els infants és que les seves necessitats es
satisfacin per tal de poder desenvolupar-se adequadament i créixer de forma

EV

sana; però aquesta responsabilitat no tan sols pertany als pares d’aquests
infants sinó que tots els seus cuidadors i el conjunt de la societat en tenen la
responsabilitat que així sigui. El benestar infantil és en mans dels pares i dels

R

membres de la família dels menors, però també depèn de la comunitat on
aquests viuen, la qual ha d’aportar esforços i recursos per a garantir el

D

E

desenvolupament adequat de tots els seus nens i nenes.

T

Diferents investigacions han deixat clarament demostrada en els darrers anys

EN

la relació entre els trastorns del desenvolupament, els problemes de

D

comportament i el patiment infantil, amb l’haver viscut situacions de
maltractament tant a escala familiar com a escala institucional i/o social.

PE

N

Per aquest motiu tots aquests organismes han de procurar vetllar per la
nostra infància que pateix les conseqüències dels canvis que, a escala
econòmica, social, cultural i política, estem vivint.
Cal crear sistemes potents d’avaluació de les famílies, que ens permetin
detectar la presència o absència de competències parentals, així com de
programes i recursos que promoguin l’adquisició d’aquestes competències i
que ofereixin a les famílies amb dificultats les intervencions a escala
pedagògica, psicològica i social necessàries per poder promoure una
infància sana i resilient d’aquells que seran futurs pares i mares”.

66

Sallés, Cristina i Ger, Sandra: “Les competències parentals en la família contemporània: descripció, promoció i avaluació” Revista
Educació Social núm. 49. Pàg. 25 a les 48.
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