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que ens han fet.

Per part de Fundació Plataforma Educativa volem agrair 
la tasca feta per l’Anna Suñer, la Mònica Canela, en Ricard 

Calvo, la Maria Figueres, en Roger Casero, la Glòria Fàbrega 
i la col·laboració externa de Laura Masferrer. Tots ells son 

també una part molt important d’aquest llibre.
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La complexitat del món actual fa que molts col·lectius amb necessitats socials 

no rebin els serveis que podrien facilitar la seva inserció en la societat del be-

nestar. Un d’aquests col·lectius, la infància, ha hagut de patir –al llarg de la his-

tòria de la humanitat– aquest rebuig. I això ha provocat que la seva veu no fos 

escoltada i els seus drets no fossin garantits fi ns ben entrat el segle XX. Per tot 

això, un dels grans avenços de les polítiques socials en el marc de l’actual estat 

del benestar europeu ha estat la consolidació d’un sistema de drets que asse-

gurés a la infància una vida digna i plena. 

Avui, cap país del món que aspiri a construir una societat basada en la cohesió 

i les oportunitats pot obviar les polítiques que tinguin especial interès en la 

millora de les condicions de vida dels infants. Catalunya no és una excepció 

en aquest cas, i ja des del temps de la República va construir un model propi 

d’atenció a la infància i a l’adolescència que es féu gran amb la recuperació de 

la Generalitat a partir de l’any 1980, i que s’ha anat estenent al llarg del període 

de democràcia i d’autogovern.

L’atenció a la infància en risc o amb problemes ha anat variant al llarg de tot 

aquest temps, i ha arribat a un model d’atenció com l’actual que busca un des-

envolupament integral del i la menor i la potenciació de la seva autonomia, tot 

plegat, per a ajudar-los a créixer en societat a partir dels valors de solidaritat i 

civisme. En aquest sentit, és important recalcar la importància que han tingut 

presentació
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en aquest canvi els i les professionals que han treballat en el món de la infància 

i que, durant aquest temps, han transformat la seva activitat millorant la seva 

formació i prenent un paper bàsic com a referents dels infants.

Tot aquest procés, el coneix bé la gent de la Fundació Plataforma Educativa, 

ja que fa anys que treballa amb la voluntat de fer possible que els infants i 

adolescents amb problemàtiques socials de les comarques de Girona puguin 

desenvolupar la seva vida de forma autonòma. I és això el que ens expliquen en 

el llibre que teniu a les mans. Aquesta obra recull les experiències i les vivències 

de tota una sèrie de professionals que l’any 1994 s’uniren per crear l’Associació 

Plataforma Educativa 3 Esses. Arran de la seva tasca, aquesta entitat ha po-

gut conformar un model d’intervenció educativa adaptat als canvis socials que 

s’han anat produint a casa nostra i que defensa el desenvolupament integral 

de l’infant.

Vull expressar, també, la importància que representa el fet que un grup de pro-

fessionals de l’area de la infància publiquin un document de treball com el que 

recull aquest llibre. Iniciatives d’aquesta mena doten els serveis socials del país 

d’un corpus teòric potent i serveixen per consolidar-los com un àmbit molt im-

portant de les polítiques públiques de benestar.

CARME CAPDEVILA I PALAU
CONSELLERA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
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El lector té a les seves mans una obra que és, alhora, una història institucional, 
professional i personal. És la petita història d’uns professionals que, amb la voluntat 
d’atendre millor uns infants amb problemàtiques sociofamiliars i psicosocials, han 
anat construint un model d’atenció socioeducativa en el context d’una institució 
comuna. Però el fet que contingui un recull d’històries d’algunes persones ateses al 
centre, sintèticament relatades, li aporta un valor especial.

Gairebé totes les grans històries són la suma d’històries més petites. Disposem 
d’una bibliografi a general sobre la infància (Ariès, 1960; De Mause, 1974; Borrás, 
1996; Delgado, 1998), plena d’històries, i de nombrosos llibres històrics sobre les ins-
titucions dedicades als infants (López, 1992), fi ns i tot específi cs de Catalunya (Galí, 
1979; Curet i Anglada, 1983). Però la gran història dels milers i milers de persones 
que, quan eren infants van haver de créixer separades de la seva família, dins o fora 
dels sistemes ofi cials de protecció als infants, possiblement no es podrà escriure 
mai d’una manera prou representativa; ni tan sols es podrà relatar la dels que han 
estat atesos a les institucions del nostre país. Aquesta manca de coneixement de la 
realitat és un patrimoni que tots hem perdut, i que, a més, minva les nostres possibi-
litats d’aprendre de l’experiència i de no tornar a fer els mateixos errors.

Per això aquest llibre és important: dóna a conèixer algunes de les petites històries que 
han participat de les històries més grans. I, alhora, resumeix la història d’una institució 
que ha confi gurat el context on s’han desenvolupat totes aquestes petites històries. 
Ho fa amb un estil planer, des de l’experiència personal i des de l’experiència diària 
d’aquells que hi han participat, relatada d’una manera que pugui arribar a tothom. 

Els problemes socials dels infants al llarg de la història occidental han estat objecte 
del que molts autors han denominat invisibilitat estadística, tot i que la invisibilitat no 

pròleg
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només hagi estat estadística. Les dades d’aquests problemes sovint no existien o, 
simplement, no es difonien. A més, bona part dels ciutadans han considerat aquests 
problemes com a «privats», de les famílies dels infants, i no pas com a problemes 
«socials», és a dir, apel·lant a una responsabilitat col·lectiva per a solucionar-los 
(Casas, 1998; 2006). Aquestes representacions àmpliament compartides han anat 
acompanyades d’un desinterès públic sobre la vida d’aquests infants i sobre el tre-
ball professional que s’hi feia o que calia fer.

S’han marginat tant els infants amb problemes com els professionals i institucions 
que intentaven donar-hi solucions. Per això, una publicació com aquesta, que per-
met la divulgació d’una experiència amb exemples concrets, és ben d’agrair i facilita 
la difusió d’informacions fi ns ara poc «visibles» a un ampli públic potencialment inte-
ressat: no només a educadors, professionals del camp social, estudiants, planifi ca-
dors socials i polítics, sinó també a qualsevol persona preocupada pels problemes 
dels infants al nostre país.

En un món on sembla que hem d’acotar, delimitar i classifi car-ho tot per la nostra 
por a tenir res fora del control, aquest llibre ens aporta un testimoni obert i explica 
com una institució especialitzada inicialment en l’atenció d’infants amb determi-
nades problemàtiques s’ha deixat de qüestionar la realitat i ha entomat el repte de 
donar respostes més enllà de la categorització original. Els infants creixen, i deixen 
de ser infants. Això no vol dir que «automàticament» deixin de tenir problemes 
socials. El compromís i la responsabilitat amb les persones que no tenen igualtat 
d’oportunitats en la nostra societat han dut a la institució que protagonitza aquest 
llibre a oferir serveis de suport que van més enllà d’una delimitació estricta de la 
infància, sempre pensant en les necessitats i drets de les persones.

En conclusió, el lector pot accedir, gràcies a aquest llibre, a una trajectòria institu-
cional i professional inacabada, però profundament congruent; gens pretensiosa, i 
molt pragmàtica; fl exiblement oberta a una realitat canviant i compromesa amb uns 
principis assumits de forma gradual al llarg de la seva història diària.

Tant de bo puguem accedir a més publicacions d’aquest tipus en un futur proper.  

FERRAN CASAS
CATEDRÀTIC DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
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Aquest llibre té com a propòsit principal donar a conèixer i compartir un model 

d’intervenció educativa concret: el que hem anat construint des de Plataforma 

Educativa els educadors implicats en la història dels serveis gestionats. 

Malgrat que alguns educadors i educadores ja ens coneixíem abans, la història 

que es refl ecteix en aquest document comença l’any 1994. Aleshores, un grup 

de professionals de la intervenció en infància en situació de risc a Girona, ens 

vam constituir en l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses per tal de gestionar 

les 3 comunitats infantils que, essent titularitat de la Diputació, eren gestionades 

pel Consell Comarcal del Gironès. L’Associació, doncs, es va constituir com a 

entitat col·laboradora de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA). 

Fa temps que pensem que escriure la nostra història, sense pretensions, pot 

servir per a diferents propòsits: intentar veure’ns a nosaltres mateixos amb una 

visió global i des d’un enfocament «extern», per tal de fer emergir aquells aspec-

tes importants d’una identitat que tenim en comú; obrir la nostra pròpia història 

a una refl exió més global entre els membres de la nostra organització, però tam-

bé compartir-la amb altres agents i professionals compromesos amb l’atenció 

a la infància; i, per últim, oferir una perspectiva introductòria a la nostra tasca 

d’educadors socials a estudiants i persones sensibilitzades amb la població in-

fantil en situació de risc social, per tal de permetre’n un coneixement elemental 

des de la nostra pràctica. 

1. introducció
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Finalment hem posat fi l a l’agulla. Aquest text és un inici; no volem presentar res 

com a enllestit. Volem donar a conèixer la nostra activitat d’intervenció educa-

tiva com un model de treball pràctic, emplaçat dins l’àmbit de l’educació social 

i desenvolupat, sobretot, en el context de l’atenció residencial, més concreta-

ment en els anomenats Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE).

Podríem afi rmar que l’atenció residencial es concep com «un servei residencial 

d’acolliment, per a la guarda i educació temporal d’infants i adolescents, mentre 

no poden retornar la família biològica o se’ls troba una família acollidora. Els 

infants i joves poden ser acollits fi ns a la majoria d’edat. Tot i que, en aquells ca-

sos en què el jove no té prou autonomia, se li perllonga la seva estada fi ns que 

des de l’administració s’ofereix un recurs que atengui les seves necessitats més 

específi ques i li permeti continuar madurant i creixent com a persona.» (Segons 

el Decret 284/1996, de 23 de juliol, i el Decret 2/1997, de 7 de gener).

La pràctica diària com a educadors socials, la intervenció educativa i el contac-

te amb una realitat ben diferent de cadascun dels infants i joves, ens van fer 

constatar, ja fa anys, la importància de donar continuïtat al treball endegat en 

els CRAE, ja que l’estada en un centre està limitada per uns terminis establerts 

externament.

Per això, des de Plataforma Educativa sempre hem volgut plantejar la creació 

de nous projectes, per tal d’intentar donar una resposta adaptada a les neces-

sitats que hem anat detectant. En són exemples el projecte de pis assistit per 

a joves menors d’edat tutelats i per a majors de 18 anys, el projecte de centre 

d’acollida, el centre residencial d’educació intensiva, el projecte de servei resi-

dencial i atenció a persones amb discapacitat, les llars amb suport... 

La nostra voluntat sempre ha estat donar resposta a aquelles persones que 

estan en risc d’exclusió social, sigui pel motiu que sigui. Així doncs, l’objectiu de 

cada projecte sempre ha volgut pal·liar aquestes situacions en la mesura que ha 

estat possible i hem vetllat pels drets fonamentals de les persones.

Hem resumit els períodes que confi guren el desenvolupament de Plataforma 

Educativa, diferenciant-ne les següents etapes:
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Etapa que comença quan un grup de professionals que treba-
llàvem en les tres comunitats infantils gestionades pel Consell Co-
marcal del Gironès ens vam constituir en «L’Associació Plataforma 
Educativa 3 Esses», el 24 de desembre de 1994. Es caracteritza per 
la voluntat de consensuar la metodologia d’intervenció, tot respec-
tant la idiosincràsia de cada comunitat, al mateix temps que volíem 
crear un projecte educatiu comú, en què tots ens sentíssim refl ec-
tits i còmodes treballant.

Un cop desplegada la legislació, les comunitats infantils passen 
a anomenar-se CRAE. No és un simple canvi denominatiu, ja que 
el nou terme comporta nous plantejaments de treball. Les educa-
dores i educadors socials de cada centre entren en una dinàmica 
d’elaboració de documents per organitzar i fer explícits llur objec-
tius i tasques a desenvolupar. El Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
queda concretat en una Programació anual i es valora en una Me-
mòria, i es dissenyen, desenvolupen i avaluen projectes educatius 
individuals (PEIs) per a cada infant o jove acollit al CRAE.

S’inicia l’any 1996 quan decidim dissenyar projectes nous, per 
atendre millor les necessitats que detectem en els centres i que la 
xarxa no cobria específi cament en aquell moment. És un període 
de recerca i desenvolupament de noves metodologies, i procurem 
que s’adaptin més a les característiques i situacions viscudes pels 
infants i joves acollits als centres.

L’any 2002 es produeix la transformació de l’Associació en Funda-
ció. Aquesta ve acompanyada d’una organització tant tècnica com 
administrativa molt més sòlida i estructurada. Això ha de permetre 
que: s’optimitzin els recursos; es doni el suport adient a la implan-
tació de nous serveis; s’atenguin altres col·lectius desafavorits sen-
se abandonar el compromís amb infants i adolescents; es continuï 
treballant per millorar la qualitat de vida i per potenciar el benestar 
de la persona.

Plataforma Educativa inicia la creació de xarxes de treball comú 
amb altres entitats que tenen fi nalitats similars per tal de sumar 
sinèrgies i obtenir millors resultats. Lidera i participa en la crea-
ció de noves fundacions que s’especialitzen en l’atenció a altres 
col·lectius.
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TAULA 1 > ETAPES DE DESENVOLUPAMENT DE L’ORGANITZACIÓ
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El projecte educatiu de Plataforma Educativa no pot obviar els antecedents i el 
bagatge històric que el precedeixen ja que, de ben segur, hi han incidit de forma 
signifi cativa. Volem aportar molt sintèticament alguns elements per a contextua-
litzar-lo històrica i socialment. 

2.1. Breu història de la infància

El concepte d’«infància», amb un signifi cat aparentment obvi, té una història 
llarga i complexa. No totes les societats tenen la mateixa noció d’«infància». 
Dins de cada societat, el signifi cat d’aquest concepte ha anat canviant força al 
llarg del temps. 

Durant molts segles, l’infant ha estat considerat com un ser passiu i preintel·ligent. 
Es pot considerar que el pensament actual, crucial per entendre la infància i els 
drets dels infants, neix a fi nals del segle XX, l’any 1989, amb l’aprovació de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

Els canvis que han experimentat a molts països industrialitzats les polítiques 
socials envers els infants i adolescents les darreres dècades –i que s’han traduït 
en considerables canvis en l’organització del sistema de serveis de protecció 
establerts per les administracions públiques– han anat estretament lligats a la 
transformació que s’ha produït en les representacions socials sobre la infància.

2. breu història
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La infància és una etapa de la vida necessària que cal passar ràpidament 
per assolir la vida adulta. Inicialment in-fali és el que «no parla», el nadó. 
Amb el temps, però, servirà per referir-se a «aquells als qui no cal escol-
tar gaire, encara que parlin», perquè encara no tenen seny.

Es concep l’infant com una propietat paterna i no com una persona amb 
identitat autònoma i uns drets propis.

Es reafi rma la diferenciació entre el món dels adults i el món de l’infant o 
jove. La família assumeix un paper més signifi catiu pel que fa a l’educació 
i transmissió de valors (sobretot religiosos).

Es viu una transformació social i la imatge de l’infant també es trans-
forma. Es comencen a tractar les necessitats i especifi citats pròpies de 
l’etapa infantil i, des d’aquest punt de vista, es proposen mètodes edu-
catius adaptats a l’edat i al grau de desenvolupament de l’infant. Emer-
geix una sensibilitat dels adults envers la població infantil i es comença 
a considerar que cal protegir-la i tenir-ne cura.

El 1871 un gran debat social sobre el cas Mary Ellen estableix la «cruel-
tat amb els infants» com a problema social per primera vegada en la 
història. A més, s’han de tenir en compte les aportacions de Rosseau 
i Piaget a nivell pedagògic i llur concepció de la descoberta de l’infant 
com a «nen». 

La preocupació de col·lectius professionals i moviments socials de dife-
rents països d’Europa augmenta i comencen a assenyalar l’Administració 
Pública com a autoritat responsable en la protecció i atenció a la infància 
en situació de desemparament. En conseqüència, es creen nous recur-
sos i serveis específi cs, i es dicten lleis reguladores. L’any 1904 apareix a 
l’Estat espanyol la primera llei que organitza la protecció de la infància i 
l’any 1918 es promulga la llei de bases del tribunal tutelar de menors.
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Hi ha incidit no només la nova conceptualització que s’ha fet de la infància sinó també 
la nova sensibilitat de la societat envers els col·lectius més febles, especialment l’infant, 
que s’ha començat a concebre com a subjecte de drets i de necessitats pròpies. 

En aquest sentit, la declaració de Ginebra de la Societat de Nacions de 1924 supo-
sa un antecedent en la conceptualització dels drets de l’infant; aquest text es cita 
en el Preàmbul de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1959.

Cal satisfer determinades necessitats bàsiques per tal que els infants puguin 
créixer sans i de manera harmònica, i s’ha de tenir en compte no només la salut 
física sinó també la salut afectiva i mental. Considerem que per aconseguir-ho cal 
promoure les seves relacions socials i la seva autonomia personal, per tal que pu-
guin esdevenir persones adultes responsables, madures i independents. 

A mesura que els educadors i educadores hem assumit aquest canvi ideològic i 
hem incorporat el principi que tots els infants tenen drets i necessitats, ha estat 
possible la transformació de Plataforma Educativa. No només gràcies a la pròpia 
història i refl exió acumulades, sinó també al fet d’haver acollit al llarg de molts anys 
infants que, per un motiu o altre, no podien estar –o no es considerava adequat 
que estiguessin– amb llur família biològica i que, en conseqüència, accedien al 
sistema de protecció social de la infància. 

2.2. Breu història dels centres assistencials 
per a la infància a Girona

La Constitució Espanyola, promulgada l’any 1978, i l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya comporten l’aprovació d’una descentralització de competències que inicien 
el procés d’assumpció del sistema de protecció social a la infància per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. Fins aleshores, la Diputació n’ostentava la 
titularitat i la direcció de la política social a Catalunya. 

A fi nals del 1980, Catalunya, a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), va rebre la transferència dels serveis de l’INAS (Instituto Nacional 
de Asistencia Social) i del FONAS. Un cop acabada d’instaurar la Generalitat, Ca-
talunya va ser la segona comunitat autònoma a qui li foren traspassades totes les 
competències en matèria de protecció i tutela de menors (RD 1292/1981, de 5 de 
juny, sobre traspàs de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de 
protecció de menors d’edat). A partir d’aleshores s’inicia el canvi en la manera de 
concebre tot el sistema de serveis socials, incloent-hi l’atenció a la infància. 
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Originalment, abans que la Generalitat de Catalunya assumís totes les compe-
tències sobre el sistema de protecció social a la infància, les institucions de les 
diputacions eren denominades «assistencials» i acollien no només infants amb 
expedient obert per les antigues Juntas Provinciales de Protección de Menores, 
sinó també aquells admesos directament pels serveis de la pròpia Diputació (a 
sol·licitud de la pròpia família o d’entitats intermediàries). Eren macroinstitu-
cions, ubicades en grans edifi cis apartats dels nuclis de població, massifi cades 
i que sovint funcionaven sense un plantejament educatiu previ.

Cap al 1981 la Diputació de Girona va endegar un procés d’apropament al te-
rritori. Els infants de la Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia, una ma-
croinstitució de les que hem esmentat, es van redistribuir en petites llars on 
hi havia infants en situació similar, un entorn familiar «corrent», i un context 
sociocultural favorable, acollidor i normalitzador. A més a més, coincidint amb 
la creació dels Consells Comarcals, se’ls va traspassar la gestió de les comu-
nitats infantils. 

2.3. El context de naixement dels Centres 
Residencials d’Atenció Educativa (CRAEs)

Fins l’any 1992 no es va instituir a les universitats catalanes la diplomatu-
ra d’Educació Social. Disposàvem d’importants antecedents en la formació 
d’aquests professionals, però de forma no reglada: l’Escola d’Educadors Espe-
cialitzats creada l’any 1969 a Barcelona; posteriorment l’Escola Flor de Maig, 
i, més recentment, l’escola d’educadors especialitzats a Girona. Tot i que 
l’ofi cialització de la formació representa un gran pas endavant, la normalització 
de la professió serà un procés molt més llarg, perquè molts dels professionals 
que ja exercien no disposaven de cap formació específi ca prèvia i l’actualització 
de les plantilles professionals va esdevenir un procés complex. 

A mesura que les polítiques socials van assumint el principi de normalització 
per a l’organització dels centres que acullen infants i joves desemparats, es van 
elaborant propostes que passen per la creació de centres amb un nombre re-
duït de places. Aquests han de permetre una atenció molt més individualitzada i 
personalitzada, s’han de situar en entorns urbans (i no «centrifugats» de la vida 
a la ciutat) propers a les residències familiars dels infants i han de fomentar un 
model basat en la intervenció socioeducativa dels professionals.
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En paral·lel a aquest moviment, la societat està cada cop més conscienciada 
sobre la situació d’aquells infants o joves que conviuen amb llur família però 
que es detecta que no reben un tracte adequat i que, per tant, poden ser vícti-
mes de maltractaments, abusos o negligències per part dels seus pares o dels 
adults que se n’ocupen. Aquest fet evidencia una diversifi cació en el perfi l i 
les necessitats de l’infant que hauria de comportar que els serveis de protec-
ció s’estructurin amb una major especialització (Llei 11/1985, que regula tres 
àmbits diferents d’actuació: la prevenció de la delinqüència infantil i juvenil, el 
tractament de la delinqüència infantil i juvenil, i la tutela dels infants si manca la 
potestat del pare i de la mare o per un exercici inadequat d’aquesta o del dret 
de guarda i educació).

Des d’aquest nou plantejament, es creen els serveis que actualment anomenem 
Centres Residencials d’Acció Educativa1 . Durant la primera etapa de la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, Alt Empordà i la Garrotxa, van ges-
tionar conjuntament les Comunitats Infantils. Aquestes van ser creades a partir 
de la descentralització de la gran institució llar infantil o hospici, sectoritzant-la 
en petits centres –generalment d’entre 7 i 10 places– i que responien al progra-
ma anomenat Desinternament infància. El model de descentralització de la Llar 
Infantil Nostra Senyora de La Misericòrdia, que va voler potenciar la Diputació 
de Girona l’any 1982, es basava en la creació de noves petites llars d’acollida on 
els infants restessin en la situació més semblant a una família i propers al seu 
nucli d’origen. Dins de cada llar els seria més fàcil poder trobar l’estabilitat i el 
recolzament que no tenien a la seva pròpia família. 

Per aconseguir-ho és bàsic i primordial que, amb independència de la realitat i 
l’origen de l’infant, l’equip educador en general i cada professional en particular 
cregués realment en el projecte i, sobretot, en les capacitats i potencials del nen 
o jove. Aquest fet es concreta en la creació l’any 1981 de les Comunitats Infantils 
Sobrequés, Segre i, uns anys més tard, Salt.

Primer depenien de la Diputació i tenien personal propi. Després van passar a ser 
gestionades pels Consells Comarcals, i en mantenia la titularitat la pròpia Diputa-
ció. Amb aquest canvi, part del personal de la llar infantil es va desplaçar junta-
ment amb els infants a uns nous equipaments emplaçats en pisos integrats en la 
comunitat. La formació d’aquestes persones era variada i diversa, basada en una 
experiència i pràctica quotidiana fruit del tracte amb els infants. Posteriorment, els 
Consells Comarcals van incorporar-hi professionals amb formació variada.

 1 Consulteu l’enllaç http://www.gencat.cat/benestar/persones/infants/dgaia/legislacio/index.htm
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L’any 1994, com a conseqüència del traspàs fi nal de competències de la Dipu-
tació a la Generalitat de Catalunya, la Direcció General d’Atenció a la Infància 
va treure a concurs la gestió de les comunitats infantils de Sobrequés, Segre i 
Salt–El Tarlà (l’any 1993 es va produïr un canvi en la ubicació de la Comunitat 
Infantil Salt i es va traslladar a una casa a Girona, i es va passar a anomenar 
Comunitat Infantil Salt–El Tarlà). Com se’n plantejava la seva externalització, és a 
dir, la seva gestió privada, 15 dels educadors que hi treballàvem ens vam orga-
nitzar constituint-nos en Associació per poder-hi seguir desenvolupant la nostra 
tasca educativa. Fou llavors quan la gestió pedagògica, educativa i econòmica 
es va delegar, a través de concurs públic mitjançant un conveni de gestió, a 
l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses.

La raó principal en formar en aquell moment la nostra Associació era la d’unir-
nos per tal que els nens i nenes acollits en les Comunitats Infantils, on tots 
nosaltres treballàvem, no es quedessin sense els referents que havien tingut 
fi ns aleshores. 

En cadascun d’aquests centres –i més enllà d’organitzar adequadament l’atenció 
durant l’estada temporal dels infants i joves– havíem adoptat l’objectiu de pro-
porcionar l’orientació i/o el recurs més adequat vers el seu propi futur, i treba-
llàvem perquè esdevinguessin persones adultes, autònomes i responsables.
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Quan els educadors dels diferents centres ens vam agrupar en l’Associació Pla-
taforma Educativa 3 Esses no partíem d’un plantejament teòric idèntic. Possible-
ment també tindríem difi cultats en explicar un marc teòric comú per al moment 
de transformació en l’actual Fundació Plataforma Educativa. Disposar d’una fo-
namentació teòrica compartida ha estat el resultat d’un llarg i pacient procés de 
construcció comuna. I volem relatar-lo breument en aquest apartat.

Quan es va crear l’Associació, l’any 1994, érem un col·lectiu de professionals for-
mats en diferents disciplines. Tot just s’acabaven d’aprovar els estudis ofi cials a la 
Universitat de Girona. Amb aquests antecedents, ens vam trobar davant del repte 
de treballar plegats en un projecte comú.

Tres equips educatius, amb una història diferent cadascun, vam iniciar el procés 
de discussió i d’elaboració del Projecte Educatiu de cada Centre seguint les di-
rectrius del Projecte Educatiu Marc (dissenyat l’any 1992 per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància que depenia del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya).

Anteriorment, la supervisió de la gestió de les comunitats es feia des de Dipu-
tació i la direcció tècnica es coordinava des dels Consells Comarcals. Des d’allà 
es marcaven les pautes econòmiques i de gestió, es feia la contractació de les 
persones que hi treballarien i s’oferia recolzament als responsables dels centres 
en qüestions tècniques i organitzatives. La Secció Territorial d’Atenció a la Infància 
oferia suport tècnic i directrius sobre com i quin protocol s’havia de seguir amb 
els infants acollits. 

3. plantejaments educatius 
bàsics per a l’atenció de 
la infància en risc
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Quan passem a gestionar les tres comunitats infantils com a Plataforma Educativa 
som conscients que això implica que acceptem l’encàrrec de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància2 i la responsabilitat que se’n deriva.

Aquesta nova situació ens va fer adoptar algunes decisions que abans no estaven 
al nostre abast, entre les quals destaca l’organització de tota la vida quotidiana 
dels infants. 

Va ser precisament a l’entorn d’aquestes qüestions que vam buscar els primers 
punts de consens entre els professionals que proveníem de diferents centres 
(amb les diferències corresponents en la manera de fer). 

Cada Comunitat Infantil havia anat desenvolupant per la seva banda, des del mo-
ment de la seva creació i per inèrcia o necessitat, un model d’intervenció que re-
sultava útil i que permetia desenvolupar una tasca positiva i pràctica. Cada model 
es basava en una manera de fer, una manera de treballar que unia les persones 
que dia rere dia atenien els infants acollits. 

No existia la fi gura del director sinó la d’una persona que era la responsable de la 
coordinació, i que en delegava o derivava una part en els altres professionals. 

Un primer tret d’identitat de la nostra manera d’intervenir, un punt bàsic previ 
als altres, va confi gurar-se al voltant d’aquest principi de responsabilitat que 
impregnava qualsevol acció que es portava a terme dins de cada comunitat i que 
es transmetia a qualsevol persona que s’hi incorporava. Abans que res s’ha de ser 
responsable de la intervenció duta a terme envers els infants i joves, i en tot allò 
que comporta la nostra tasca dins la Comunitat Infantil.

El propi nom ja assegurava també una manera de treballar en comunitat. 
Aquest fet era igual en els tres serveis inicials: Comunitat Infantil Salt–El Tar-
là, Comunitat Infantil Sobrequés i Comunitat Infantil Segre. Eren infants i joves, 
d’ambdós sexes, d’entre quatre i divuit anys, que vivien amb els seus educadors 
en comunitats reduïdes de 7 places (Salt), 9 places (Sobrequés) i 10 places (Segre). 
Cadascuna estava integrada al mateix temps –o això almenys era el que es prete-
nia– en una comunitat més amplia, el barri.

2 Aquest encàrrec es concretava en atendre les necessitats educatives i assistencials dels infants acollits, separats 
de la seva família de manera temporal (funció substitutòria) per la situació de risc social i de desemparament que 
viuen i, per la qual cosa, l’administració ha dictat una mesura de tutela o guarda en un recurs alternatiu, un CRAE, 
ja sigui per urgència o bé perquè no hi ha cap altra possibilitat familiar.
 Tot i això, un CRAE ha de facilitar i garantir la relació amb les famílies, excepte en els casos que existeixi impedi-
ment legal o que les autoritats judicials no ho permetin. 
 Aquests infants estan tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, qui delega la guarda 
en el/la director/a del CRAE.
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Aleshores s’utilitzava molt el concepte integració, terme amb el qual es feia re-
ferència al sentiment de pertinença del/de la nen/a en el nou barri, fi ns i tot com 
a element de protecció. El barri havia d’oferir els recursos necessaris per tal que 
els infants i joves restessin com a casa però sense cap factor de desprotecció. 
Amb les Comunitats Infantils es volia fugir del model macro que havia ofert du-
rant molts anys la Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia i es buscava una 
realitat diferent, més acollidora i protectora, que estimulés integralment l’infant. 
Es pretenia, en la mesura que fos possible, una certa estabilització en les vides 
d’aquests infants, i una de les millors maneres era integrar-se en el barri com 
qualsevol altre ciutadà. 

Hem arribat a un altre terme important i bàsic en aquests inicis, el desenvolupa-
ment integral de l’infant. Quan la Secció Territorial d’Atenció a la Infància ens 
va encarregar la confecció d’un Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ens va enviar 
el document marc que havia de ser l’eix central de tota la nostra intervenció, vam 
tenir la possibilitat d’aglutinar la tasca d’educar i d’atendre en tots els àmbits i 
aspectes que confi guren la persona.

És a dir, des de la comunitat infantil havíem de poder treballar, potenciar, millorar 
i enfortir totes les àrees de l’infant, i fer-ho també integralment. Els infants amb 
què treballàvem provenien de situacions de desestructuració familiar, mancances 
educatives, desatenció afectiva… i era necessari oferir-los protecció a tots els 
nivells, ja que no en tenien cap. 

Alguns d’aquests infants van estar acollits als centres més de 10 anys. Les seves 
famílies quasi sempre desapareixien dels plans de treball que realitzaven els pro-
fessionals dels equips especialitzats quan ja s’havia garantit que els infants res-
taven fora del nucli que generava risc. Alguns hi passaven tants anys acollits que 
es convertia quasi en una «adopció» per part del centre. Quan assolien la majoria 
d’edat, per manca de suport i/o per manca d’alternatives, molts joves acabaven 
retornant a les famílies de les quals havien sortit anys abans.

Fins ara hem ressaltat quatre trets d’identitat propis del marc teòric que caracte-
ritzava la nostra intervenció: la responsabilitat, l’atenció integral en tots els àmbits 
dels infants, la integració social i el treball en comunitat.

A partir d’aquí ens vam plantejar introduir un canvi: substituir la fi gura del respon-
sable, terme molt lligat a l’àmbit de l’esplai i l’associacionisme, per la de director 
o directora3, coincidint amb les directrius de la DGAIA i que en matèria de gestió 

3 Vam fer nostre l’Acord aprovat el 27 de novembre de 1998 pel Comitè d’Experts en Formació de Recursos Hu-
mans de la Generalitat en l’àmbit dels serveis socials, el text del qual subscriu la nostra Entitat.
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de recursos humans s’estaven implantant en l’àmbit dels serveis socials a Cata-
lunya. Aquesta nova fi gura clarifi cava el rol i la responsabilitat de la persona que 
estava al capdavant de cada centre a diferents nivells d’una manera més clara i 
directa, coincidint amb el fet que aquesta persona ostenta la guarda de l’infant 
acollit en el centre per delegació de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
de la Generalitat.

Durant aquells anys (i seguint la tradició marcada des del Consell Comarcal del 
Gironès), els centres acollits i professionals dels tres centres ens reuníem per 
passar l’estiu junts. Aquest fet oferia la possibilitat d’observar en directe quin era 
el model d’intervenció educativa que tenien els companys dels altres centres. Es 
tractava d’organitzar l’activitat dels dos mesos d’estiu conjuntament, com si es 
tractés d’unes colònies de vacances, però amb la diferència que els «monitors» 
érem els mateixos professionals que treballàvem als centres amb els mateixos 
nois i noies durant tot l’any. Tot i que ens barrejàvem sense mantenir estricta-
ment els grups de provinença garantíem que cada infant i jove tingués el seu 
referent del centre.

La cohesió i coherència de l’equip era primordial i l’equip educatiu era quasi una 
mena de «família», considerant bàsic el respecte a les intervencions dels altres i 
les discussions constructives internes. 

El marc per realitzar aquesta feina era la Reunió d’Equip que, des de les directrius 
de Diputació, s’havia anat constituint com l’espai necessari i insubstituïble per 
adoptar les decisions principals i arribar als acords que marcaven el funciona-
ment del centre, així com les línies generals d’intervenció vers els seus infants i 
adolescents. 

Va ser, però, durant aquestes estades, que se’ns van fer evidents les diferències 
d’estil, de metodologies, de maneres de fer de cada un dels centres. Aquest fet 
va generar els primers debats interns i es va iniciar la recerca d’un consens per 
tal d’unifi car criteris i buscar una metodologia de treball comuna. 

Amb aquests comentaris hem assenyalat dos nous trets identitaris de Plataforma 
Educativa: ser referents dels infants i joves, treballar junts i coordinats compar-
tint estratègies d’intervenció, i el desenvolupament d’un treball intercentres. 

Des dels inicis vam considerar fonamental que cada infant o jove pogués tenir 
alguna de les persones que en aquell moment l’atenia com a referent proper, 
i, al mateix temps, la DGAIA establia que calia algú altre per ajudar aquest re-
ferent, per la qual cosa es va constituir la fi gura del coreferent. Per tant, cada 
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infant o jove coneixia el seu referent adult, amb qui establia una relació de 
confi ança i de vincle afectiu. El coreferent vetllava per fer complir les decisions 
del referent i traspassar-li la informació del que passava quan ell/a no hi era. El 
pes específi c d’aquesta fi gura de coreferent ha estat variable en el temps i en 
cada moment dels Centres. Si bé l’educador referent era nomenat ofi cialment 
«tutor» tant pels infants com per l’Equip, la fi gura del coreferent es va convertir 
en la de «cotutor». 

El tutor esdevé el responsable de recollir tota la informació referent al desen-
volupament global de la persona tutoritzada, de dissenyar-ne el programa edu-
catiu individual (PEI), d’avaluar-ne els resultats i d’elaborar-ne els informes de 
seguiment. També és el responsable de comunicar-ne els resultats a la resta dels 
membres de l’equip educatiu i de vetllar per la seva articulació amb el PEC. 

Des de la Secció Territorial d’Atenció a la Infància ja s’havia elaborat el document 
marc «Pedagogia de l’acció educativa. Programa de suport tècnic als centres re-
sidencials (febrer 1991)» encarregant als centres l’elaboració anual d’un informe 
individual per a cada infant (PEI), en què, seguint el document marc, es refl ectís 
el pla de treball a partir de l’anàlisi dels aspectes més defi citaris i de les potencia-
litats psicològiques i educatives de l’infant o jove. Aquest informe serveix també 
per informar la Fiscalia de Menors sobre l’estat de l’infant per tal que aquest òr-
gan pugui disposar d’una informació acurada i actualitzada. Fruit de l’observació 
i l’anàlisi d’aquests aspectes es planteja una hipòtesi de treball i s’hi especifi quen 
les línies fonamentals de treball. L’informe havia d’aglutinar l’anàlisi de la infor-
mació disponible sobre els diferents àmbits de la vida de cada infant. 

El que acabem de relatar ens assenyala una funció més del tutor, l’elaboració 
de documentació relativa al disseny –seguiment– avaluació del procés de 
cada infant. 

El plantejament d’aleshores establia que existien una sèrie d’àrees específi ques 
(familiar, psicoemocional, escolar, laboral, salut...) que s’havien d’atendre de ma-
nera integral. Així doncs, es va pactar que als informes s’havia de descriure per 
separat una part de la feina global (integral) que es feia amb l’infant o jove sense 
repetir-nos. I, a partir d’aquí, vam arribar a la conclusió que la fi gura d’un tutor 
o educador referent per a cada infant o jove aportava un valor afegit a la nostra 
tasca i contribuïa no només a enquadrar determinades actuacions sinó també a 
globalitzar l’acció educativa de l’equip.

Mesures com la publicació de la llei de Serveis Socials, la creació de l’EAIA Supra-
comarcal, la posterior incorporació de tècnics que havien cursat la Diplomatura 
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d’Educació Social a la UdG4 i la transformació del que fi ns llavors era l’Associació 
Professional d’Educadors Socials de Catalunya (APESC) en el Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials de Catalunya (CEESC) van permetre professionalitzar la tasca de 
l’educador social. Amb això s’iniciava el procés de reconeixement per part de la resta 
de professionals que formaven l’entramat de l’atenció a la infància desprotegida.

Els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) van començar a compilar 
tota la informació sobre el desenvolupament de cada infant i, a més, a elaborar 
la proposta tècnica de la mesura d’acolliment en un centre residencial. Malgrat 
els casos antics que ateníem, en la comunitat infantil no hi havia un referent en el 
medi i el seguiment el duien a terme els tècnics de la Llar Infantil. A continuació 
–i a través de la Secció Territorial d’Atenció a la Infància5– es va passar a delegar 
la guarda dels infants i joves al director de cada centre i els EAIA treballaven en el 
medi amb la família per llur possible retorn. En cas contrari, elaboraven una nova 
proposta que s’adeqüés a les necessitats de l’infant. 

L’establiment de la fi gura de l’educador social com un professional reconegut 
entre els qui treballen amb aquests infants i joves va afavorir la creació d’un nou 
marc de relació professional entre aquesta fi gura educativa i la resta d’agents 
externs participants del disseny de la intervenció amb nens i nenes. L’educador 
passa a tenir un pes específi c més important en la pressa de decisions i en el 
treball envers els infants i llur futur. 

Entre els professionals que treballàvem en els tres centres, el respecte dels drets 
dels infants6 va esdevenir una qüestió fonamental. Des d’un primer moment, en 
la confecció de la documentació que es va anar generant, vam tenir molt present 
aquests drets i es van voler traslladar a la nostra activitat diària. Conèixer quins 
eren els seus drets i vetllar pel seu assoliment i/o respecte va centrar els nostres 
esforços durant la confecció i aplicació del primer Projecte Educatiu de Centre.
 

4  El reconeixement acadèmic i formatiu de l’educació social es va articular a partir de l’aprovació, l’any 1991, del 
Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost, el qual establir el disseny curricular formatiu per obtenir la Diplomatura 
universitària en Educació Social.
5 Al llarg d’aquests anys aquesta Secció ha passat a formar part del Departament de Benestar Social, Departa-
ment de Justícia posteriorment Departament de Benestar i Família i des de 2007 Departament d’Acció Social i 
Ciutadania. Això també ha comportat diversos canvis de nom : Servei d’Atenció al Menor, Servei d’Atenció a la 
Infància, Servei Territorial d’Atenció a la Infància i Adolescència fi ns el nom actual de Servei d’Atenció a la Infància 
i Adolescència.
6 El 1981, quan Catalunya rep els traspassos en matèria de protecció i tutela de menors, el Parlament adoptà la 
Resolució 37/I de 10 de desembre del mateix any, inspirada en la Declaració Universal dels Drets de l’infant de 
les Nacions Unides, de 20 de novembre de 1959. Aquesta Resolució suposava la guia per al canvi que es volia 
introduir en la protecció de l’infant. Les Nacions Unides van aprovar la convenció sobre els Drets de l’Infant, 
el 20 de novembre de 1989, en què s’atorguen drets civils i polítics als infants, i es fa efectiva la proclamació 
de l’interès superior de l’infant. Aquests queden recollits en la disposició addicional primera de la llei catalana 
37/1991, de 30 de desembre, sobre les mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Així doncs, 
som conscients que ens pertoca assumir, des del nostre àmbit, l’encàrrec que l’administració pública s’encomana 
en aquest marc legislatiu global.
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Des de llavors i fi ns avui, el respecte d’aquests drets i llur reivindicació forma part de la 
nostra manera de treballar, essent un dels eixos principals de la nostra feina diària. 

Partim del treball des de la vida quotidiana, atenent l’infant en el seu desen-
volupament com a persona des de qualsevol àmbit i englobant tots els moments 
del dia, des de l’hora de llevar-se fi ns a la nit. Es treballen els hàbits i es prioritza 
la coresponsabilització i la participació de l’infant en qualsevol tasca del centre. 
L’educador procura en tot moment que l’infant els integri en la seva rutina diària. 
Aquesta feina requereix la presència directa i estreta d’un referent, motiu pel qual 
cal generar una ràtio infant/educador adequada que permeti una atenció perso-
nal i individualitzada compaginada amb l’atenció a la resta del grup.

Els infants i joves del centre aprenen a interioritzar i assumir una sèrie de dinà-
miques, hàbits, estratègies i recursos que els permeten organitzar i estructurar la 
seva vida quotidiana. Sota la direcció de Plataforma Educativa, els infants adqui-
reixen els hàbits propis d’higiene i ordre, comparteixen el bon ús dels espais amb 
la resta de companys, participen en l’elaboració dels àpats, en les tasques pròpies 
de casa, s’encarreguen de la neteja de l’espai propi i dels espais comuns, de la 
roba, de les activitats de lleure, de la cura i respecte del jardí… Totes aquestes i 
moltes altres tasques que sorgeixen durant la convivència de 10 persones en un 
espai comú, que identifi quen com a propi i amb el qual se senten vinculats.

Quan els infants i els joves entren en el centre, s’han d’adaptar, han de començar 
a establir noves relacions amb altres infants que no coneixen (més petits, de 
la mateixa edat, més grans) i amb els adults referents, situació que requereix 
un espai tant físic com temporal. La relació amb els altres comporta un alt grau 
d’implicació afectiva. 

En el grup, poden fer amics (aquells que han escollit i amb qui han establert una 
estima i afecte mutus) i/o companys (aquells amb qui comparteixen moments de 
la vida quotidiana en el centre però sense massa empatia ni interessos comuns). 

L’acció a partir del propi grup fa que destaqui més la importància i el sentit de la 
pròpia acció, fa emergir la motivació de l’ajuda i el suport entre els infants i joves 
del centre, tinguin la mateixa edat o no, ja que demostra que el resultat és fruit del 
treball col·lectiu. El fet que un infant o jove ajudi a un altre en una activitat per-
met revaloritzar la pròpia autoestima, esdevé un repte personal i serveix perquè 
l’infant o jove s’interessi en allò que es fa i en com ho fan els altres companys. 
La intervenció a través del grup és una font d’aprenentatge que sovint inclou un 
element clau: la vivenciació de l’acció que l’ajuda a integrar-se i a interioritzar 
aquest aprenentatge. 
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L’educador és bàsicament un referent i intervé com a motivador de la realitza-
ció de les tasques quotidianes i com a promotor de l’autoresponsabilització de 
l’infant en llur manteniment.

L’establiment de vincles afectius en una relació quasi diària i basada en la 
vida quotidiana és imprescindible. Els rols principals de l’educador són el reco-
neixement d’aquest fet, la seva acceptació i l’establiment de vincles afectius sa-
tisfactoris, i vetllar perquè es fomentin tots aquests vincles.

Aquest procés ha estat una altra premissa bàsica de l’èxit del treball realitzat en els 
diferents centres. Existeixen models o teories en què prevalen la no implicació vincula-
tiva de l’educador en els aspectes laborals. Aquest fet, des del nostre punt de vista, no 
és compatible amb el model de treball aplicat en el nostre PEC. La relació quotidiana 
entre infants i joves i els educadors del centre, i la dinàmica de llur vida quotidiana, ge-
nera l’establiment de vincles relacionals, afectius i emocionals que s’han de reconèixer 
i utilitzar des d’un punt de vista professional. Aquests vincles són en molts casos els 
que permetran a un tutor intervenir d’una manera directa, resolutiva i pràctica, i sense 
ells, en moltes ocasions, seria molt difícil reconduir determinades situacions. 

L’infant o el jove acollit en un centre no disposa dels suports emocionals d’uns refe-
rents adults que li permetin reconèixer o diferenciar la intervenció del professional 
d’una relació d’origen vinculatiu, a la qual en molts casos segurament no hi ha tingut 
accés. Un punt important i reiterat en els nostres Projectes Educatius Individuals ha 
estat treballar amb la història personal de l’infant a través d’accions com respectar-
ne els orígens, conservar les vinculacions existents i treballar totes les vivències 
prèvies a l’arribada al centre. Aquest exercici permet establir noves vinculacions 
educatives que, en moltes ocasions, es tradueixen en un desenvolupament millor. 

Hi ha diferent aspectes de cada infant o jove que cal tenir en compte quan volem 
intentar establir-hi un vincle afectiu:
–L’edat. 
–La procedència (nucli familiar, acolliment família extensa o aliena, acolliment en 
un altre recurs residencial –CA, CRAE... –, etc.)
–El temps d’estada en el centre.
–El grau d’acceptació del recurs (ingrés voluntari o forçat).
–El moment en què es troba el propi CRAE.
–Les expectatives coincidents amb el PEC (inserció laboral, ingressos econòmics, 
obtenció de documents, normativa del centre...).
–El grau d’adaptació al recurs. 
–Els factors intrínsecs a l’infant o jove (culturals, personalitat, patologia...).
–Els factors extrínsecs a l’infant o jove (de l’entorn).
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Cal presentar la realitat dels joves que ingressen en el centre: sovint ho fan en 

contra de la seva voluntat i sense entendre el motiu de la separació del seu 

nucli sociofamiliar. Aleshores es fa difícil establir un vincle afectiu intens en un 

termini breu. A més a més, també està condicionat pel moment en què es troba 

el centre, ja que, unes primeres impressions encertades, poden facilitar força la 

integració en un grup i en la seva dinàmica. 

El perfi l de l’infant acollit és un altre factor determinant en el nostre model 

d’intervenció i que ha fet aparèixer nous aspectes a consensuar que s’han plas-

mat en el PEC i en la nostra metodologia. Si bé en els primers anys de creació 

dels centres el conjunt dels infants i joves acollits era estable (es produïen po-

ques altes o baixes), la tipologia d’infant acollit sempre ha estat força variable. 

El fl ux de canvis s’ha incrementat, amb moltes més entrades i sortides d’infants 

o joves, i s’han incorporat factors nous, no presents abans, com ara un augment 

considerable en l’edat mitjana dels infants i joves acollits i un gran augment dels 

que són immigrants. La resposta immediata davant d’aquests canvis ha estat 

l’adaptació dels recursos existents a les noves realitats. 

Els Centres acullen no només nens i nenes (majoritàriament germans) proce-

dents de famílies multiproblemàtiques d’un territori proper al recurs, sinó que 

passen a ser un recurs en què s’atenen joves d’edats, procedències i proble-

màtiques diverses. 

La immigració, el reconeixement social de certes alteracions de conducta en 

els adolescents, la falta de recursos educatius dels pares, el canvi en el model 

familiar clàssic, l’emergència dels trastorns mentals en l’adolescència, l’abús de 

substàncies que poden generar addiccions... Aquests són alguns dels factors 

que fan que el perfi l de l’infant o jove acollit variï i requereixi d’aquesta resposta 

adaptativa tant dels professionals com de Plataforma Educativa. 

Els processos d’adaptació i innovació han estat la resposta que, des del nos-

tre model d’intervenció, hem volgut donar a aquestes noves problemàtiques 

detectades entre els infants i joves atesos en els centres. 

En moltes ocasions les característiques pròpies del jove o els trastorns asso-

ciats ens feien impossible el treball, tot i el respecte a la tasca que ens encoma-

nava l’Administració Pública. Per això vam considerar que ens havíem d’adaptar 

a aquesta nova realitat, cas per cas, i unifi car aquells que comparteixen trets.
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En aquesta fase apareix l’avaluació com a eix del nostre projecte. Sense revisar 
allò fet no podem saber si ho fem bé o no. Aquesta avaluació ha d’incloure tot el 
procés: l’infant i el seu entorn, l’educador i el treball de tot l’equip educatiu. Hem 
incorporat a cada objectiu de treball la manera d’avaluar-lo, fet que ens permet 
ser més àgils alhora de detectar i realitzar els canvis que puguin ser més adients 
per a cada tipus d’intervenció.

D’aquí neix la diversifi cació que ha experimentat Plataforma Educativa i l’augment 
de serveis que ha ofert en els darrers anys, amb la voluntat de donar resposta 
a tots els infants i joves derivats a centres. Aquests, cada cop més, presenta-
ven perfi ls que no s’adequaven als projectes existents i que, en els processos 
d’avaluació, posaven de manifest que els recursos disponibles no constituïen la 
millor opció per atendre les seves necessitats.

Per això, Plataforma Educativa vol continuar adaptant els recursos i innovant, i, 
per tant, es proposa seguir creant-ne de nous, comptant sempre amb la implica-
ció de tots els agents. 

Els nous col·lectius que atenem han permès que els equips educatius ampliïn 
el seu ventall de coneixements sobre temes que, fi ns ara, no havien estat prou 
treballats.

Des de Plataforma Educativa, hem promocionat cursos de formació i de reciclatge 
professional per poder atendre les noves necessitats i, alhora, poder proporcionar 
qualitat de vida i benestar al grup d’infants i joves de cada centre. Aquest fet ha 
suposat un punt d’infl exió en la concepció dels recursos. 

També hem incorporat noves metodologies i hem impulsat la creació de recursos 
més especialitzats que responguin a les necessitats existents i que tinguin pre-
sent en tot moment la implicació dels agents de la xarxa.

D’aquesta manera s’han anat creant la llar-residència, el pis assistit, el centre re-
sidencial d’educació intensiva, el centre d’acollida per a joves de 12 a 18 anys, el 
Servei de Promoció de l’Autonomia i Emancipació i el Servei de Llars amb Suport, 
entre d’altres. 

Des que va néixer l’associació, la nostra fi ta ha estat sempre poder atendre els 
nens i nenes que, per diverses raons, han estat retirats de la custòdia dels seus 
pares i oferir-los un marc acollidor i potenciador de totes les seves capacitats. A 
més a més, atenem totes les seves particularitats per acompanyar-los després 
d’assolir la majoria d’edat o fi ns la seva estabilització en la societat.
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Com a conseqüència d’un procés intern de refl exió i d’anàlisi del treball fet 
amb diferents nois i noies en el sí de Plataforma Educativa, així com la revisió 
d’aspectes (pedagògics, metodològics, bibliogràfi cs) infl uenciats per les tendèn-
cies teòriques del moment, introduïm el concepte de Resiliència com a objec-
tiu de treball de la nostra relació educativa i com a qualitat essencial a potenciar 
en el treball amb les persones, tret que esdevé una marca identitària dels nos-
tres projectes. Tots els infants i adolescents que són atesos en un determinat 
moment en algun dels recursos/serveis que gestionem, arriben amb històries 
vitals molt dures, moltes vegades amb les capacitats limitades, acompanyats de 
frustracions i pors. Però de ben segur que al llarg de la seva vida cadascun d’ells 
ha estat capaç d’establir una relació signifi cativa, un vincle, un lligam emocional 
que el capaciti per poder superar les difi cultats i adversitats viscudes i, també, 
que li serveixi per afrontar-ne de noves. El nostre model d’intervenció es basa 
en el fet que hem de ser capaços de promoure aquestes capacitats, i que hem 
de fer-ho de manera professional i meditada, seguint els objectius marcats i 
els plans de treball establerts, des d’una òptica d’intervenció individual fruit de 
la tutoria i la integració en el grup d’iguals i en l’entorn sociocultural que els 
acull. La potenciació d’aquestes capacitats són el punt de partida de la nostra 
intervenció.

Concebem la resiliència com una capacitat de les persones a reaccionar ade-
quadament i recuperar-se davant de les adversitats i l’estrès. És a dir, la capaci-
tat per resistir la pressió i els obstacles i, tot i això, fer les coses bé. Implica un 
conjunt d’habilitats i competències que afavoreixen un procés d’adaptació amb 
èxit a les situacions difícils, per aconseguir assumir-les i transformar-les malgrat 
els riscos i les difi cultats que se’n deriven. És un element protector i regenera-
dor, però que cal estimular i potenciar des del treball de la vida quotidiana, des 
del dia a dia, la vinculació emocional dins del marc que ens ofereix el treball 
professional en un CRAE o un altre recurs similar. Boris Cyrulnik parla dels «tu-
tors de resiliència» per referir-se a aquells adults que han establert llaços de 
confi ança, simpatia i comprensió amb els nens. Poden ser pares, amics, adults, 
un educador... Aquest vincle que s’estableix entre l’adult i l’infant és, per a ell, 
un dels factors generadors de resiliència.

Els resultats obtinguts a partir del treball realitzat als centres també ens ha aju-
dat a revisar el nostre model i a incidir en aspectes que en l’avaluació hem 
destacat com a factors de protecció o de millora. A partir de les avaluacions 
hem pogut constatar que l’Acció educativa acollidora-limitadora i la Potenciació 
de l’autonomia són els dos factors, fruit de la intervenció directa no planifi cada, 
que resulten més infl uents quan es fa un bon pronòstic dels casos. 
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Entenem Acció educativa acollidora-limitadora com el marc educatiu del CRAE 
que ha d’oferir estabilitat a tots els qui s’hi acullen sense distinció d’edat ni sexe. Per 
aquest motiu es té molt present la normativa del centre com a eina de treball amb 
infants i adolescents. Condiciona i limita qualsevol fet o situació que es generi en la 
vida quotidiana del centre i estableix aquells que resten fora de la dinàmica habitual 
i que, reconeguts com a infraccions, han de ser conseqüentment recollits. 

Abans hem presentat l’estil vinculatiu que promovem en els CRAE. També hem 
assenyalat el nostre propòsit de potenciar les capacitats dels infants atesos. Tot 
això s’ha de complementar amb una acció limitadora per part dels professionals 
dels centres que no podem delegar en agents externs. La resposta a un fet san-
cionable o improcedent ha de ser imminent i proporcional dins el context del dia 
a dia i aplicant-hi la coherència educativa. Hem tractat de recollir-ho en la pràctica 
a través dels diferents documents generats i normatives, tant de l’educador (Ma-
nual de l’Educador), com del centre (normativa del Centre) i en el propi Reglament 
de Règim Intern (RRI). 

Ser capaços d’establir relacions positives amb els infants i els joves, encoratjar-los 
en el seu desenvolupament i estimular les seves capacitats, així com minimitzar 
les seves respostes violentes, actituds desafi ants i conductes que no s’adiuen a 
les normes de convivència; s’ha de formar un cercle que potencia llur vinculació 
i creixement. 

No es poden delegar aquestes accions fora del marc del centre. ¿Quin pare es 
planteja delegar la potestat de «castigar» el seu fi ll petit quan fa una dolenteria, a 
algú que no coneix ni el nen ni l’incident ocorregut? S’ha de tenir present aquest 
exemple, amb la distància que li pertoca, a l’hora de poder plantejar-nos aquest 
model acollidor-limitador que considerem ens ha estat útil al llarg d’aquests anys. 
Podríem resumir-lo en quatre principis: immediatesa, proporcionalitat, impli-
cació i constructivitat. En el nostre model substituïm la paraula «castigar» per 
«reorientar» l’acció. Davant el fet negatiu cal reinterpretar-lo i refer les con-
seqüències negatives que ha comportat. El propi noi és el principal actor per 
«reorientar» allò que ha fet i genera una nova situació positiva fruit de la seva 
actuació negativa. La sanció passa per refer l’acte erroni, compensant-ne o repo-
sant-ne les conseqüències.

L’altre punt a considerar és la potenciació de l’autonomia com a instrument 
principal de treball amb el jove. Quan un infant o jove ingressa en un dels serveis, 
forma part del nostre protocol planifi car com i quan ha de sortir del Centre, i com 
volem que es produeixi la sortida. Per això, s’inicia amb molta rapidesa el seu pla 
d’autonomia per tal que el/la noi/a pugui marxar del centre com més preparat 
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millor i al més aviat possible. Un punt bàsic a tenir en compte és la importància 
de la formació. Moltes vegades és un treball feixuc i amb limitacions de temps, ja 
que, en ocasions, ingressen als CRAE joves que ja tenen 16 o 17 anys. En els casos 
de nens més petits, aquest plantejament és igualment vàlid i ha de reforçar els 
processos de retorn amb les famílies d’origen. 

Un cop s’ha fet la primera valoració (de llur capacitats i mancances) es planteja el 
pla de treball, el PEI. Tanmateix, no hem d’oblidar que l’objectiu global del projecte 
és fer créixer als infants i joves amb autonomia i que, per tant, hem de tenir en 
compte els trets individuals de cadascú. 

La metodologia de treball per a aconseguir-ho es reforça a partir dels 15 anys, 
sobretot en els casos que ingressen en la franja dels 15 als 17 anys, independen-
tment de la proposta tècnica.

En els casos dels joves que han ingressat al centre quan eren nens, molts hauran 
adquirit part dels hàbits programats amb l’objectiu que els siguin útils per al seu 
futur. En aquests casos, la situació és favorable i podem dur a terme un treball 
més gradual i programat. Però en els casos en què disposem de menys temps 
atesa l’edat del jove quan hi ingressa, estem forçats a accelerar el procés i a 
intervenir-hi d’una manera més intensa i directa. 

L’arribada a la majoria d’edat amb un nivell satisfactori d’autonomia serà el factor 
de protecció i el millor llegat que pot tenir el jove desprès de passar per un CRAE. 
Podem dir que, per tant, com més gran sigui el nivell d’autonomia en tots els seus 
àmbits (també parlaríem del vessant integral de la nostra intervenció), el pronòstic 
de futur del jove serà millor.

El benestar i la salut d’una persona sorgeixen quan una sèrie d’àrees estan co-
bertes de manera sana i estable. La millora d’aquestes suposarà una millora en 
el benestar global del jove i la capacitat per tenir-ne control és l’element que, des 
del primer moment de l’acollida en un dels nostres serveis, es vol potenciar en 
referència al treball de l’autonomia dels joves. 

Es treballa des de l’autoresponsabilització, com a element fonamental, bàsic i primor-
dial en tots els seus vessants: el manteniment de l’habitatge (recerca i conservació), 
les tasques comunes en la convivència compartida, la feina, la xarxa social, la família 
d’origen, la part psicoemocional sobre la qual s’ha de sustentar la resta, la salut, la 
sexualitat, la integració en el barri/ciutat, l’adquisició bàsica de coneixements sobre 
mobilitat (utilització de mitjans de transport), la tramitació de documents, els estudis 
tant d’educació formal com no formal, els espais de temps lliure, l’esport... 
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S’emfatitza l’abordatge emocional de les difi cultats que pugui presentar l’infant i 
es desenvolupen les habilitats socials envers els iguals, familiars o adults, per tal 
que pugui gestionar autònomament les seves realitats familiars i socials. 

Entre tots aquest factors volem destacar-ne la relació amb la família d’origen. 
Hem constatat que el treball amb aquesta es bàsic, ja que un elevat nombre de 
nois i noies desprès de passar per algun dels nostres centres torna a casa. De la 
mateixa manera que ens plantegem un treball individual amb el noi i el refl ectim 
en el PEI, també desenvolupem un treball amb les famílies en col·laboració amb 
els altres equips i/o agents implicats. El desenvolupem des de la proximitat i la 
voluntat d’ajuda com a element inicial, i tractem d’establir amb la família una 
vinculació professional que ens permeti incidir en els seus aspectes més proble-
màtics.

Tot i que no redactem un pla de treball, participem en la implementació d’allò que 
els tècnics experts van pautant, i també treballem per la potenciació de la família. 
Ens basem en les perspectives sistèmiques de resolució de confl ictes familiars, 
i considerem que la gran majoria de famílies disposa d’elements propis i interns 
que els ha de permetre una gestió correcta del confl icte, però no saben retrobar 
els canals per accedir-hi. Els acompanyem en aquest procés per tornar a identi-
fi car els mecanismes i les habilitats parentals que garantien l’estabilitat i el bon 
funcionament familiar, acompanyats de llur fi lls.
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4. marc teòric i 
metodologia de treball

Arribar a aquest punt ha suposat per a Plataforma Educativa un procés de creixement 
compartit tant amb altres entitats com amb els professionals que hi han treballat.

Als inicis de Plataforma Educativa no teníem un model clar i comú d’intervenció, 
i ni tan sols existia un model que compartissin les diferent persones que hi treba-
llaven. A partir de la pràctica educativa i del reconeixement d’aquesta com a tal es 
va començar a plantejar la necessitat d’un model d’intervenció compartit. Aquest 
procés es va iniciar a partir de la revisió de la pràctica educativa que es realitzava 
a cada centre i dels models útils que s’hi utilitzaven en el dia a dia. 

En la posada en comú de diferents estils, metodologies, eines i estratègies va sorgir 
la necessitat que els professionals de la intervenció educativa arribéssim a un acord. 
Aquest consens va costar de trobar inicialment, atesa la distància en la formació, 
experiència i expectatives de cadascun dels membres que formàvem en aquell mo-
ment l’associació. Tota aquesta discussió va derivar en dubtes dins del grup, fet 
que va generar un gran debat intern. Per arribar al consens es va fer necessari un 
replantejament del que s’està treballant i es van haver de buscar aquells elements 
potencialment útils per a la nostra intervenció i que generessin uns resultats més 
satisfactoris. L’associació va sortir reforçada d’aquest procés després d’arribar a un 
model renovat que aglutina el plantejament i la metodologia dels qui segueixen en-
davant amb el projecte. Aleshores, a partir d’un primer model que recull la respon-
sabilitat, el treball en la comunitat de manera integrada i integral, sempre respectant 
els drets dels infants, recollim i avaluem el que podem considerar d’ençà com a 
pràctica pedagògica desenvolupada en cadascun dels centres en base a un primer 
model d’intervenció que confi gura el marc teòric de Plataforma Educativa.
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Aquesta pràctica educativa compartida –elaborada a partir d’aportacions que 
provenen de la pròpia Plataforma Educativa i de l’exterior (incorporem una 
supervisió externa generalitzada tant pel que fa al funcionament propi de Pla-
taforma Educativa com de cadascun dels recursos residencials)– és el punt de 
partida del model i el marc teòric de la nostra intervenció educativa. Aquesta es 
resumeix en els punts següents:

–Responsabilitat.
–Treball a la comunitat.
–Integració en l’entorn social.
–Desenvolupament integral de l’infant.
–L’educador com a referent de l’infant.
–Treball cooperatiu amb la resta de la xarxa.
–Respecte als drets dels infants.
–Respecte als orígens dels infants.
–Elaboració d’un projecte educatiu per a cada centre.
–Treball des de l’experiència quotidiana.
–Establiment de vincles afectius.
–Adaptació i innovació.
–Promoció de la resiliència.
–Acció educativa acollidora i limitadora.
–Redireccionament cap a allò positiu.
–Potenciació de l’autonomia. 
–Avaluació.
–Treball amb les famílies d’origen.
–Supervisió externa.

Tots aquests principis, aplicats des d’un model formal recollit en els Projectes de cada 
Centre i que segueixen els principis marc consensuats des de Plataforma Educativa 
en consonància amb l’encàrrec que ens fa l’Administració, confi guren una manera 
de treballar i un model metodològic i d’intervenció que ens permeten mantenir una 
coherència entre tots els serveis i/o centres que conformen l’organització.

Gran part d’aquesta coherència rau de l’aposta de Plataforma Educativa per poten-
ciar la fi gura del coordinador educatiu o coordinador d’àrea tècnica. Aporta solide-
sa metodològica als nostres projectes –en consonància amb l’objectiu fundacional 
de Plataforma Educativa– alhora que aporta un fi l conductor comú molt respectuós 
amb el nostre model teòric. També són crucials les reunions mensuals amb tots els 
directors i responsables de serveis, centres i projectes de Plataforma Educativa, en 
què es tracten els temes més recurrents i que generen més debat i més dubtes 
metodològics. 
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Hem cercat les aliances amb altres entitats o professionals especialitzats en 
aquelles qüestions alienes fi ns ara a la tasca de Plataforma Educativa. La fi gura 
del supervisor extern n’és una, així com també hem volgut aprofi tar les inèrcies 
generades al nostre voltant per portar més enllà el treball en xarxa i abordar, des 
d’un front únic amb altres entitats i/o professionals, els nous problemes o les 
noves necessitats que es generen a la societat en què estem treballant. 

Hem ressaltat la importància d’una avaluació continuada de cada un dels nostres 
projectes. En l’actualitat ja hem introduït en tots ells dissenys d’avaluació que 
ens permeten obtenir dades sobre els resultats obtinguts als diferents centres. 
L’aposta de Plataforma Educativa per guanyar en qualitat va ser forta. Un cop 
vam analitzar-ne l’estructura i la metodologia de treball, vam decidir certifi car-nos 
per a la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat en les nostres activitats 
segons les exigències recollides en la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. Era un rep-
te per a nosaltres, ja que poques entitats d’iniciativa social havien fet el pas en 
aquesta direcció. 

L’experiència ha estat del tot gratifi cant i l’esforç que ha suposat refl ectir docu-
mentalment i orgànica tots els processos i indicadors ha estat feixuc alhora que 
enriquidor. Hem recollit totes les iniciatives realitzades, la manera com s’han fet, 
les eines que vam utilitzar i n’hem deixat constància documental per poder-ho 
traspassar a qui correspongui, al mateix temps que hem establert un sistema de 
millora contínua en els nostres serveis.

Les aportacions i suggeriments que ens han fet arribar han contribuït a millorar 
els criteris d’avaluació de la nostra organització, dels centres i de la tasca directa 
que realitzem dia a dia als nostres serveis.

Ara sí, doncs, podem parlar d’un model Teòric de la Fundació Plataforma Educa-
tiva basat en una experiència de 14 anys de feina feta conjuntament, dia a dia, 
amb els nois i noies que ens han estat confi ats. Un model que ha anat variant i 
que s’ha anat adaptant als nous temps i a les noves realitats, per tal de ser pràc-
tic i útil per a aquest nois. Hem anat a buscar fora allò que no hem pogut trobar 
a dins; ens hem nodrit de la nostra pròpia experiència i de les que hem trobat 
en altres entitats afi ns; també hem cercat mètodes que ens permetin millorar la 
qualitat i obtenir una valoració real i propera de la nostra tasca davant els infants, 
dia a dia. 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) i els corresponents Projectes Educatius 
Individuals (PEI) van passar a incorporar-se com a eines de treball documental 
dels educadors dels CRAE.
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Calia, per tant, anar recollint allò que ens preocupava i aquells aspectes que volíem 

millorar, especifi cant també la manera en què ho faríem. L’elaboració d’objectius 

generals i específi cs, així com la diferenciació entre activitats i recursos, ens va 

permetre estructurar millor la nostra tasca i deixar-ne un recull escrit que a ho-

res d’ara encara resulta bàsic per a la nostra intervenció. La temporalització dels 

objectius a assolir i llur priorització, la correspondència entre els objectius i els 

recursos utilitzats i/o les activitats programades va ajudar-nos a millorar conside-

rablement la qualitat de la nostra tasca. 

Per realitzar aquesta recollida de dades bàsiques per a la confecció de tota la 

documentació relativa als infants i joves acollits empràvem una eina que ha es-

tat i continua sent fonamental: el diari de camp. És el document on queden 

refl ectides totes les incidències, fets remarcables i aportacions de cada un dels 

educadors dels diferents torns de l’equip educatiu. 

Cada tutor n’extreu informacions i dades, la base de les intervencions a realitzar 

amb el noi/a i, a partir d’aquestes, s’elaboraran el PEI i els informes educatius.

El Projecte Educatiu Individual (PEI) es basa en una educació personalitzada 

on l’acció educativa, si bé s’orientarà sempre a les mateixes fi nalitats globals, 

s’adaptarà en cada moment a la situació i necessitats concretes del menor, ten-

int en compte l’edat, maduració, problemàtica sociofamiliar i trets característics 

de personalitat. Entenem l’educació com un procés dinàmic on l’Equip Educatiu, 

mitjançant uns objectius elaborats a partir de la situació, del ritme d’evolució i les 

capacitats del menor, així com de les seves necessitats, li proporciona recursos 

perquè esdevingui responsable i subjecte actiu de la pròpia evolució. Des del PEI 

es vehicula i s’expressa tot allò que fa referència a les emocions que la persona 

és capaç de sentir i manifestar. En ella rau l’objectiu bàsic de la nostra tasca com 

a educadors, ja que dóna lloc a l’estructuració de la personalitat i és un fonament 

per a tots els altres àmbits de desenvolupament.

Plataforma Educativa va generar un punt d’infl exió, exigia un treball més exhaus-

tiu, i va sentir la necessitat de crear comissions específi ques de treball i fi ns i 

tot d’organitzar sessions internes de treball metodològic per tal de consensuar 

els seus aspectes educatius i línies generals. Els voluntaris van treballar de ma-

nera constant i enriquidora, generant documents i un discurs educatiu. Fruit 

d’aquest debat es reconeixen els factors clau del nostre treball, del nostre model 

d’intervenció comú i de l’èxit en la intervenció educativa.
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5. exemples del nostre 
treball: tres casos pràctics

El model d’intervenció educativa que hem tractat de dur a terme als diferents re-

cursos, ve marcat per l’atenció a les necessitats i mancances de cada persona, 

partint sempre de les seves capacitats, possibilitats i potencialitats.

Els tres exemples que us proposem, tracten de recollir alguns dels elements, pre-

sents en les realitats que hem atès durant aquest anys i que ens han ajudat a confi -

gurar el model d’intervenció que us hem presentat a la primera part d’aquest llibre. 

Des de la vessant pràctica hem volgut explicar el desenvolupament de la nostra 

intervenció i com aquesta ha incidit en l’evolució de la situació personal presen-

tada. Hem tractat de donar rellevància a aquells fets o situacions que han suposat 

canvis o oportunitats de millora per les condicions generals de la vida d’aquestes 

persones. Ho hem fet buscant integrar les diferents realitats amb les que treballem, 

tant d’orígens, situació sociofamiliar, edat o d’altres factors que han estat presents 

en cada un dels infants o joves atesos al llarg d’aquests anys.

NOTA: Tots els noms, orígens i referències a persones que apareixen són simulats a fi  de respectar-ne la 
confi dencialitat.
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Cas pràctic 1

1.1. Dades de presentació

NOM Malika 

LLOC I ANY DE NAIXEMENT Marroc, 1987

EDAT EN ARRIBAR AL CRAE 14 anys 

PROCEDÈNCIA Centre d’Acollida on va ingressar-hi als 13 anys per 
 ordre judicial, atès que havia denunciat el seu 
 pare per maltractaments físics

BAIXA DEL CENTRE La baixa del CRAE es va fer efectiva quan 
 va ser major d’edat
 

1.2. Antecedents del cas

GEOGRAMA

Malika

?

GEOGRAMA
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HISTÒRIA DEL CAS

La Malika és la fi lla gran d’un nucli familiar format pels pares i tres germanes 
(incloent-la a ella). 

Va néixer al Marroc, tot i que, quan ella tenia 12 anys, tots es van traslladar a Ca-
talunya per tal d’aconseguir un tractament mèdic per a la germana mitjana, qui 
patia un malaltia greu. Els pares van deixar llur feines al govern marroquí (la mare 
era administrativa i el pare treballava al govern) i van instal·lar-se a una població 
on hi havia els oncles de la Malika.

Al cap d’un any d’haver-se instal·lat, la germana mitjana de la Malika va morir i, al 
poc temps, va néixer la seva germana petita.

Segons el relat de la mare i la Malika, el pare va començar a beure a causa de 
la mort de la fi lla mitjana, tot i que la mare va acabar afi rmant que al Marroc ja 
s’havien produït incidents de violència domèstica relacionats amb l’alcohol. La 
Malika explícita que el pare mai l’havia pegat al Marroc.

Paral·lelament, s’identifi ca un problema familiar relacionat amb la diferència de 
classes socials i nivell educatiu del pare i la mare: ella prové d’una família benes-
tant i té estudis superiors; ell, en canvi, no té estudis superiors i pertany a una 
família de classe més baixa. 

La mare va posar diverses denúncies al seu marit, es van separar temporalment 
en dues ocasions però al fi nal acabaven tornant al mateix domicili. Ambdues ve-
gades ella s’havia instal·lat a casa de la seva germana, a la mateixa ciutat.

La Malika era coneguda pels serveis socials, donades les denúncies de la seva 
mare per violència domèstica. A més, la Malika presentava greus limitacions cog-
nitives i el seu nivell escolar era molt baix. Va establir una forta vinculació amb 
l’educadora social de l’EBASP, a la qual li va desvetllar que patia maltractaments 
físics. Després d’aquesta confessió, la van acompanyar a posar la denúncia i es va 
produir l’ingrés al Centre d’Acollida per ordre judicial.

Des del Centre d’Acollida es va realitzar l’estudi sociofamiliar, pedagògic i psico-
lògic de la noia.

El pla de treball inicial fou recomanat pel Centre d’Acollida, així com la proposta 
de tutela i l’acolliment en la institució.

L’EAIA va intervenir d’ençà que la noia va ingressar al CRAE.
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1.3. Programa de treball que es planteja

Pla de treball inicial contemplava les següents actuacions, segons consta als in-
formes del cas:

–Controlar l’alcoholisme del pare amb un seguiment del tractament estipulat per 
la Fundació Teresa Ferrer.
–Fomentar l’afectivitat dels pares envers la seva fi lla Malika i dotar-los de recursos 
per tal de preservar-ne la vinculació i protegir-la.
–Fer un seguiment de l’estat emocional de la mare i derivació al Centre de Salut 
Mental per tractar possibles alteracions fruit de les situacions familiars viscudes.
–Oferir uns referents emocionals a la Malika per tal de desenvolupar la seva capa-
citat vinculativa i contribuir al desenvolupament integral de la seva personalitat. 
–Derivar la Malika al CSMIJ per tal que rebés suport i es pogués controlar el seu 
estat d’ansietat. 

EN EL CRAE

A partir del PEI que es va elaborar es va treballar per tal que la Malika adquirís un 
nivell d’autonomia alt, tenint en compte les seves mancances personals i cogni-
tives. Es va reforçar molt el procés d’adquisició d’habilitats personals ja que era 
una noia infantil, fantasiosa, infl uenciable, amb poques habilitats socials i un nivell 
d’autoestima baix, a més d’un nivell escolar molt baix.

Durant la seva estada al CRAE es va considerar que podia rebre el certifi cat de dis-
minució. Des de l’ICASS se li va diagnosticar intel·ligència límit i li van reconèixer 
un 15% de disminució.

AMB LA FAMÍLIA

Es va orientar a la mare de la noia en la relació que hi tenia. El pare només va 
assistir a una entrevista concertada amb el CRAE i no va anar a cap de les entre-
vistes concertades amb l’EAIA, perquè delegava en la seva dona tota la relació 
amb els professionals.

Els pares centraven la problemàtica en les difi cultats que es derivaven de marcar-
li límits a la Malika, la qual es mostrava impetuosa i demostrava un cert descontrol 
a l’hora de fer les seves demandes, fet que els pares no sabien reconduir. Tant 
des del CRAE com des de l’EAIA s’aportaven pautes per tal d’ajudar la família a 
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reconduir la situació i es continuava insistint en la necessitat que el pare seguís 
un tractament de deshabituació a l’alcohol i que la mare en seguís un de salut 
mental. Cap del dos reconeixia la necessitat de seguir aquests tractaments i de-
clinaven l’ajut dels professionals en aquest sentit.
Mentre s’avançava en el procés es va fer èmfasi en la recuperació de la relació 
pares-fi lla. Paral·lelament, l’EAIA realitzava un seguiment de la situació de la fi lla 
petita, i també es van incloure en el pla de treball els membres de la família que 
vivien a la mateixa ciutat, que van acceptar col·laborar amb els pares i la Malika.

AMB L’ESCOLA 

Atès que partia d’un nivell molt baix des del CRAE es va treballar intensament 
l’escolarització de la Malika, i es va aconseguir una adaptació curricular que va 
possibilitar que obtingués el graduat en ESO.

L’escola també va col·laborar en el cas de la Malika treballant les relacions inter-
personals, ja que era una noia rebutjada.

COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS I/O PROFESSIONALS

La xarxa de professionals que treballàvem amb la família es completava amb els 
professionals de l’EBASP. A mesura que avançava el procés amb la noia, es van 
incorporar els tècnics del Pla Interdepartamental per a majors de 18 anys i els/les 
educadores del servei prelaboral, al qual es va derivar la Malika quan va superar 
l’escolaritat obligatòria.

Paral·lelament, des de l’inici, el CRAE es va coordinar amb el CSMIJ i amb l’ICASS 
per tramitar el certifi cat de disminució de la noia i també quan es va considerar que 
potser calia una integració laboral especialitzada, tot i que al fi nal no va ser així.

1.4. Breu història de la seva estada 
       i valoració del procés

Quan la Malika va ingressar al CRAE, ja havia estat uns 8 mesos al Centre 
d’Acollida. Durant aquesta estada, l’equip tècnic va realitzar l’estudi de la situació 
de la noia i va considerar que la mesura protectora més adient era l’acolliment 
simple en institució.
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Un dels motius pels quals no es va considerar un retorn a casa seva va ser que els 
pares es van mostrar en un principi contraris a l’ingrés de la seva fi lla, motiu pel 
qual se’ls va considerar com a poc protectors.

Tampoc es va considerar oportú un acolliment en família extensa, ja que els fa-
miliars es mantenien al marge inicialment. L’acolliment en família aliena es va 
descartar per l’edat de la noia i per la manca de famílies acollidores.

Així doncs, l’objectiu del CRAE i l’EAIA era treballar amb la família un possible 
retorn a casa a curt termini o un acolliment en institució fi ns que la noia assolís 
la majoria d’edat, treballant l’autonomia de la noia i la comprensió de la mesura 
per part dels pares.

El pare es va mantenir al marge dels professionals gairebé tot el temps que la 
seva fi lla va estar tutelada. La mare va mantenir la relació amb els professionals, 
tant del CRAE com de l’EAIA, i encobria la situació que vivia el seu marit, a qui 
escudava dels professionals.

L’estada de la Malika al CRAE consta de diverses etapes:

1) Va ingressar amb un elevat grau de demanda d’atenció de l’adult i amb un po-
sició infantil i exigent. No volia mantenir cap tipus de relació amb els seus pares 
ni amb la seva germana petita. Era ben acceptada en el CRAE però li costava fer 
amistats de la seva edat.

2) Continuava fantasiejant i mantenint-se molt pròxima al personal del CRAE. Va 
voler iniciar contactes amb la seva mare i família materna i es van començar 
a autoritzar permisos d’estada a casa seva, tot i que a l’inici es van produir un 
parell d’incidents amb el seu pare que van comportar l’anul·lació dels permisos 
posteriors; aquests van reconduir-se a casa d’una tia materna, on la mare l’anava 
a veure.

3)  Es va celebrar el judici i el pare va quedar absolt. Llavors, la Malika va començar 
a mostrar-se més dura, mantenia una postura molt acusadora del seu pare i mare, 
no els obeïa, culpava obertament el seu pare de tots els problemes familiars i s’hi 
enfrontava quan estava de permís a casa. A nivell acadèmic, en canvi, es va mos-
trar molt curosa amb els estudis, s’esforçava molt i va aconseguir el graduat es-
colar. Malgrat desobeir la normativa del CRAE (fumava, arribava tard, s’enfrontava 
amb algun/a educador/a...) al fi nal va reconduir la seva actitud. 
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Entre els seus plantejaments de futur no fi gurava tornar a casa i es va optar per 
l’autonomia en un pis assistit, ja que no volia tornar a la ciutat on hi ha la seva família.

4)  Inicia el seu procés prelaboral. L’orientació laboral estava dirigida pels edu-
cadors del CRAE, ja que ella no sabia què fer. La van orientar cap a l’àmbit de 
l’hostaleria, en un recurs on les pràctiques es podien realitzar in situ. Va obtenir 
uns resultats molt bons i es va aprofi tar aquest fet per fer una petita aproximació 
cap a la família, que continuava considerant-la poc autònoma i irresponsable.

5)  Inserció laboral i incorporació al pis assistit. La inserció laboral no va resultar 
senzilla perquè a la Malika li costava prendre la iniciativa. Aquest fet va provocar 
que perdés alguna feina, malgrat ser responsable i treballadora; necessitava que 
se l’orientés constantment i aquest fet, en un ofi ci com l’hostaleria, va frenar la 
seva plena incorporació en un lloc de treball.

Tot i que la Malika no havia assolit la majoria d’edat, es va treballar per incorporar-
la progressivament al pis assistit.

–PRIMER: es va establir una rutina diferent de la de la resta d’acollits al CRAE 
i tenia més responsabilitat en qüestions relacionades amb els hàbits d’higiene, 
l’alimentació, l’organització domèstica, la relació amb altres recursos...

–SEGON: es va incorporar lentament al pis assistit, acomodant-se tant a les edu-
cadores com a les altres noies que hi vivien.

–TERCER: des de l’EAIA es va tractar amb la família nuclear i extensa la decisió 
de la noia d’independitzar-se i de viure en un pis assistit, en lloc de tornar a casa 
quan tingués 18 anys. Els professionals valoraven que la incorporació al Pla Inter-
departamental era el recurs més adient, atès que la situació familiar, tot i haver 
canviat, no preveia correctament la Malika i les seves característiques personals. 
D’altra banda, la relació entre pare i fi lla continuava essent molt tensa i s’establia 
una relació de mutisme i passivitat del pare vers la Malika (gairebé no parlaven, 
es veien molt poc, parlava malament d’ell, feia conxorxa amb la mare i les ties 
maternes en contra d’ell...).

La Malika va adquirir un nivell òptim d’autonomia però continuava necessitant 
suport en punts com les amistats, els hàbits laborals, les relacions laborals...

Al mateix temps, des de casa seva, s’establia una relació més intensa i la noia 
sol·licita anar-hi cada cop més, fet valorat com a conseqüència de la incertesa i 
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por que li provocava assolir la majoria d’edat i el seu futur més pròxim. La mare 
i les ties maternes elaboren un pla de futur que inclou fer-la treballar en el ne-
goci de la tia materna i comprar-li una moto, i la fan més partícip de les «coses 
d’adults», però també li mantenen en secret que l’han promès amb un noi del Ma-
rroc, amb qui volen que es casi. Des del CRAE se’n tenien sospites i es verbalitza 
obertament amb la mare i ties, les quals ho van negar adduint que són musulma-
nes però occidentals i que els «vells costums» no els practiquen.

Quan la Malika té 17 anys i 8 mesos marxa de permís a casa seva per Nadal i no 
torna perquè marxa amb la família al Marroc, on es casa.

Quan retorna a Catalunya ja és major d’edat; ha decidit no tornar al pis assistit i es 
queda a viure amb la seva mare i el seu pare.

Explica als educadors i EAIA que està casada i que vol viure amb la seva família. 
Se li ofereix el seguiment de les educadores del pis assistit i l’accepta, però amb 
el temps es va distanciant.

1.5. Informació retrospectiva, 
       uns anys després de la marxa del Centre

Actualment sabem que la Malika viu amb una tia materna a una població de la 
costa on treballa en el negoci familiar de forma esporàdica. 

El seu marit encara no ha pogut venir a Catalunya.

Sembla que continua tenint una relació molt dolenta amb el seu pare, i per això 
se n’ha distanciat.

En una ocasió va demanar ajuda als serveis socials: volia independitzar-se de 
casa seva i volia saber quines opcions tenia. La van orientar en la recerca activa 
de feina i se la va animar a continuar mantenint relació amb les educadores del 
Pla Interdepartamental.
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1.6. Refl exions fi nals

Es valoren positivament les millores del pare (ha reduït tant la ingesta d’alcohol 

com les conductes violentes), tot i que manté una postura precontemplativa en 

relació a la seva fi lla (no va afrontar mai la problemàtica de base i es va man-

tenir en una postura depressiva tot adoptant el rol de víctima). En cap moment, 

però, podem determinar que hagi recuperat adequadament les seves funcions 

parentals.

El fet que tota la família vingués perquè una de les fi lles rebés atenció mèdica i 

no es curés va provocar l’enfonsament del pare. Mai va acceptar la seva estada a 

Catalunya. Cap professional va poder mantenir una relació prou vinculativa amb 

ell com per ajudar-lo. D’altra banda, la denúncia de la seva fi lla també va provocar 

un trencament en la relació pare-fi lla. El pare sempre se sentia jutjat i considerat 

«el dolent de la pel·lícula».

Pel que fa a la mare, amb el temps va anar adequant la seva situació personal al 

voltant del fet que la fi lla gran estigués tutelada, tot i que això fos un descrèdit per 

a ella a nivell sociofamiliar.

El perfi l de la mare també era el de víctima tot i que es mostrava un xic més activa 

que el seu marit. La relació amb els professionals era molt distesa i còmoda, però 

no es va aconseguir que s’establís cap relació que produís el canvi. Al fi nal va de-

cidir mantenir una relació basada en el «secret», situació que després li va saber 

greu. Un cop la seva fi lla va ser major d’edat, va trucar a l’EAIA i va comentar que 

ho havia hagut de fer perquè no la comprendrien, que «sabia que no entendríeu» 

el casament de la seva fi lla; «disculpeu-me, us estic molt agraïda per tot el que 

heu fet per la Malika».

Centrant-nos en la Malika, valorem que la vinculació efectiva que es va establir 

entre la noia i els professionals va ajudar al desenvolupament d’aspectes resi-

lients de la noia. Tot i així, hem observat que potser no es va tenir prou en compte 

la pressió que la família i els seus valors i costums podien exercir en la noia.

Els educadors del Centre van valorar el resultat fi nal com un fracàs, però amb el 

temps podem concloure que la seva intervenció va permetre pal·liar una sèrie de 

mancances que s’estaven produint a nivell familiar i es va contribuir al procés ma-

duratiu de la noia, tot i que no es va saber copsar l’aspecte de maduració personal 

en una família amb uns valors i costums molt arrelats.
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Cas pràctic 2
(AQUEST CAS RESPON A UNA SITUACIÓ DE LLAR RESIDÈNCIA PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA) 

2.1. Dades de presentació

NOM Maria 

LLOC I ANY DE NAIXEMENT Catalunya, 1974

EDAT EN ARRIBAR AL CRAE 29 anys  

PROCEDÈNCIA derivació del cas a traves del CET on treballa a petició 
 de la pròpia família

BAIXA DEL CENTRE en l’actualitat encara resideix en el mateix recurs

2.2. Antecedents del cas 

GEOGRAMA 

HISTÒRIA DEL CAS

La Maria és una noia de 29 anys amb una disminució del 75%. Sempre va viure 
en un entorn normalitzat, amb la seva família. Era la petita de tres germans d’una 
família de classe mitjana-alta. Va créixer en família i sota la protecció d’aquesta, 
sobretot de la mare. La fi gura materna era el referent diari i constant i va esde-
venir, al llarg dels anys, una mena d’extensió més d’ella mateixa. La seva mare 
l’acompanyava en la realització de totes les tasques de la vida quotidiana.

Maria

GEOGRAMA
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La Maria va viure sempre envoltada de gent gran i va relacionar-se, sobretot, amb 
les dones de la família (la mare, l’àvia, una tieta). Malgrat la seva edat, tenia una 
manera de parlar i de fer les coses més pròpies de la gent gran que no pas d’una 
noia jove. 

La seva relació amb els homes (germans) de la família era més distant, i, amb el 
pare, de respecte. 

La mare, sense adonar-se’n, sobreprotegia la Maria, fet que limitava el seu desen-
volupament en alguns aspectes. La Maria sempre va tenir a casa poques respon-
sabilitats; la mare –i després la treballadora familiar– va ocupar-se’n sempre i li feia 
pràcticament tot: el menjar, el llit, comprar-li i rentar-li la roba, i fi ns i tot dutxar-la. 

Una circumstància sorprenent va ser el fet que la Maria sempre va ser tractada 
mèdicament pel seu pare (és metge). Aquest fet, després del seu ingrés a la llar, 
va obligar a derivar-la al metge de família del CAP.

La situació familiar va començar a complicar-se a partir del moment en què va 
començar a avançar la malaltia de la mare, diagnosticada d’Alzheimer. El pare, 
a més, patia una malaltia hepàtica greu. Tot i la contractació dels serveis d’una 
treballadora familiar, la unitat familiar va esdevenir difusa ja que els tres mem-
bres que convivien junts tenien diferents i diversos graus de dependència, amb 
poca capacitat de suport entre ells: el pare, superat per les circumstàncies que 
l’envoltaven (la malaltia de la seva dona i la disminució de la seva fi lla); la mare, 
de la qual es va plantejar cada vegada més l’ingrés; i la fi lla, la Maria, que no 
acabava de comprendre la malaltia de la mare i vivia en un entorn que s’anava 
envellint dia rere dia. 

Els germans vivien fora de Girona, estan emancipats i no es podien fer càrrec de 
la Maria. L’evolució de la malaltia de la mare va fer que s’optés per ingressar-la 
en una residència, de manera que el pare i la fi lla restaven sols a casa, amb el 
suport de la treballadora familiar.

La vida familiar sense la mare va fer aparèixer les difi cultats del pare per fer-se 
càrrec de la fi lla, ja que estava molt pendent del seguiment i l’evolució de la 
malaltia de la seva dona, a qui anava a visitar cada dia. Ateses les circumstàn-
cies, el pare i els fi lls van començar a plantejar-se la necessitat de trobar un 
recurs residencial per a la fi lla: no només calia evitar-li una vivència tan directa 
d’envelliment dels pares sinó que també s’havia de trobar un recurs per al seu 
futur. Calia ponderar els elements i la manera de dur a terme la seva derivació 
cap a una llar-residència.
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La Maria va estar escolaritzada en una escola d’educació especial i posteriorment 
es va integrar en el Centre Especial de Treball (CET) vinculat a l’escola. La vida de 
la Maria en el moment d’arribar a la Llar alternava l’escola, el CET i el seu àmbit 
familiar reduït. Tant a l’escola com al CET la Maria hi estava molt ben integrada.

VALORACIÓ I PROPOSTA DE DERIVACIÓ. 

La família va transmetre la necessitat de cercar un recurs residencial per a la Ma-
ria als responsables del CET on treballava, anomenat llar-residència. A través de 
l’equip tècnic del CET s’hi va enviar la proposta i, després d’una primera reunió 
amb els responsables del CET, es va programar una entrevista amb el pare i un 
dels fi lls (el mitjà). Es va valorar que l’entorn d’una llar era més normalitzador que 
el de casa, ja que a la llar conviuria amb persones de la seva edat. A més a més, 
es podria treballar per potenciar la seva autonomia i per acompanyar-la en el 
procés de separació i dol dels seus pares, especialment de la mare.

2.3. Programa de treball que es planteja

A LA LLAR-RESIDÈNCIA

L’objectiu general de la vida a la llar era potenciar l’autonomia de la Maria en 
els diferents àmbits de la vida quotidiana. Acostumada a que li fessin pràcti-
cament tot, sense tenir cap responsabilitat, se li van atorgar, a l’igual que a la 
resta de companys, una sèrie de responsabilitats sobre qüestions individuals i 
col·lectives, de grup: participació en l’elaboració del menjar, les compres o la 
neteja de l’habitació. Es va fer un acompanyament que, poc a poc, es va anar 
retirant, quedant la supervisió de les seves tasques.

Es va treballar per tal que assumís sola tot el procés des de llevar-se del llit 
fi ns a sortir de la llar, tractant diversos aspectes d’autonomia personal: control 
d’horaris, tria de roba i higiene personal, preparació de l’esmorzar...

En general tenia una bona relació tant amb els companys com amb els educa-
dors. Sempre volia ser amiga de tothom i era molt important per a ella que li 
diguessin que eres amic seu. Cercava sovint el reconeixement i identifi cava cada 
companya com a amiga potencial. Aquesta era una relació que des de l’equip 
educatiu era reforçada i potenciada.
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Es va iniciar un treball de feminització de la seva imatge, de vivència de la seva 
sexualitat i de major responsabilització de la seva salut (menstruació, hàbits 
d’higiene personal). Es va incidir, sobretot, en una concepció diferent, per exem-
ple, de la menstruació, que ella mateixa anomenava «la malaltia», contra la qual 
s’havia de medicar (anticonceptiu). 

Altres aspectes en què es va treballar van ser aprendre a valorar els diners (mi-
tjançant l’autogestió d’una paga setmanal), comprar el menjar per a la llar, i, a 
través de la seva participació en activitats de lleure, ampliar la relació i el contacte 
amb grups d’iguals fora de l’àmbit laboral i residencial.

AMB LA FAMÍLIA

El treball que es va plantejar va ser el de la redefi nició de la relació amb la seva 
família, fruit de la nova situació. Primer de tot calia que comprengués i acceptés 
el seu ingrés i la seva estada al centre. També havia d’adaptar-se a viure fora de 
casa, en un entorn diferent i amb companys totalment nous.

Calia ajudar-la a construir una relació diferent amb la seva família, una relació 
ja no de dependència sinó d’interdependència. També calia treballar la vivència 
i comprensió de la malaltia dels seus pares, en especial la de la mare. Es va 
plantejar treballar els futurs dols dels pares i, posteriorment, reformular la relació 
amb els seus germans.

AMB LA CET

Treballava en un CET prop de la llar, on hi anava cada dia en autobús, després 
de fer un treball d’aprenentatge del nou recorregut amb l’acompanyament i la 
supervisió de l’educador. 

COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS I/O PROFESSIONALS

Es va mantenir la coordinació amb el CET i la família. Es va iniciar la coordinació 
amb el CAP i amb entitats que li poguessin oferir activitats de lleure. Tota aquesta 
coordinació es va fer conjuntament i amb el vist-i-plau d’un dels germans i del 
pare, que n’era el tutor. Fins aleshores Plataforma Educativa sempre s’havia rela-
cionat amb professionals de fundacions tutelars. 
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2.4. Breu història de la seva estada
       i valoració del procés

Des del punt de vista de la llar-residència, el cas de la Maria plantejava alguns 
condicionants que el feien diferent (com, per exemple, la procedència d’un en-
torn familiar normalitzat i de no haver estat mai en cap institució de protecció 
de la infància). El tractament del procés d’acoblament a la llar havia de tenir molt 
presents aquests aspectes, ja que era un cas que fugia de la derivació habitual. 
Calia valorar també, en clau de futur, qui exerciria la tutela legal de la Maria quan 
el pare no se’n pogués fer càrrec (la previsió és que sigui un dels germans). A par-
tir d’aquesta primera entrevista, el CET, la família i la llar-residència van treballar 
conjuntament en la defi nició d’un procés d’acoblament ajustat a les necessitats 
i característiques de la Maria: un procés més allargat en el temps molt vinculat a 
la seva activitat al CET.

L’ingrés de la Maria a la Llar-Residència va representar un canvi transcendental en 
la seva vida. Malgrat l’enfocament normalitzador que se li va donar en el moment 
de l’ingrés (entès com a procés d’emancipació igual que el dels seus germans) 
el fet de deixar de viure a casa amb la família per passar a viure en un context 
molt diferent, fora d’un espai familiar i amb companys i referents adults nous, li 
va exigir un gran esforç. 

Amb un pla d’acoblament més llarg que l’habitual, la Maria es va anar adaptant 
a la dinàmica de la llar tot cercant el seu propi espai dins el grup d’iguals. Tot i 
això, ella expressava el sentiment d’abandonament sense angoixa però d’una 
forma reiterada. L’element d’estabilitat era l’àmbit laboral, el CET. El seu rendiment 
laboral no es va alterar durant el procés d’acoblament. Al llarg de la seva estada 
la Maria els hi expressava els seus sentiments, dubtes i, amb el temps, també les 
noves il·lusions.

Després d’adaptar-se a la dinàmica comuna, la llar va aportar a la Maria expe-
riències i vivències que quasi desconeixia fi ns aleshores. Convivint entre iguals 
en l’àmbit residencial va afl orar d’una manera incipient, al principi, i més present 
amb el pas del temps, el component de sexualització i feminització de la conducta 
i imatge de la Maria. Fruit de la protecció familiar, fi ns a cert punt comprensible, la 
Maria va arribar a la llar inhibida sexualment i amb una imatge poc feminitzada; 
a partir de la convivència amb nois i noies va aparèixer amb força, d’una banda, 
l’enamorament vers un company, acompanyat de la descoberta de la sexualitat, 
i, d’una altra banda, la demanda, infl uïda per les companyes i pel mateix equip 
educatiu, de feminitzar la seva imatge. D’alguna manera la llar, malgrat els motius 
que haguessin motivat la seva derivació, va permetre a la Maria desvincular-se de 
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la família com a element dependent i guanyar autonomia, ser-ne un element in-
terdependent més i, per tant, descobrir-se a ella mateixa. La inèrcia de la dinàmica 
familiar existia, actuant com a element repressiu i limitador, però poc a poc aquest 
pòsit es va anar diluint. S’anava relacionant amb els diferents membres la família 
amb una periodicitat variable: amb el pare setmanalment i més esporàdicament 
amb els germans i amb la mare.

La Maria aviat es va incorporar amb la resta de companys a les dinàmiques gru-

pals. Va establir les seves pròpies «fílies i fòbies», però en general es portava 

bé amb tothom. Va fer relacionar-se sobretot amb un subgrup de nois i noies 

amb qui compartia més interessos. Va aparèixer, com hem esmentat, l’atracció 

i l’enamorament vers un company de la llar, qüestió que li generava una certa 

alteració ateses les poques habilitats socials que mostrava a l’hora de relacionar-

s’hi. De fet, aquest era un dels elements en què es va treballar amb més intensitat 

des de l’equip educatiu; no només l’alterava a ella sinó que també al propi com-

pany, que estava constantment preocupat i que presentava importants episodis 

de desestabilització, amb una conseqüent preocupació familiar. No deixava de 

ser curiós que la Maria actués en la relació de parella com l’element controlador 

i dominador, una situació en què d’alguna manera reproduïa la relació amb la 

seva mare (la fi gura materna era la que li marcava el seu dia a dia, la que d’alguna 

manera decidia per ella: activitats, roba, aspecte, amics...). Al llarg de la relació 

amb aquest noi, més aviat platònica, es van viure moments d’elevada inestabilitat 

emocional per part del noi (arribant a l’ingrés psiquiàtric i hospitalari). Ell se sentia 

sovint molt pressionat per ella. Cal dir que la relació va ser un element més en la 

seva desestabilització. Pel bé de tots dos, des de l’equip educatiu es va optar per 

interferir-hi i intervenir-hi, i així trencar aquest lligam emocional i controlador que 

ella exercia.

Amb els adults de referència (els membres de l’equip educatiu i el personal de 
serveis) la Maria va mantenir una bona relació; respectava la seva autoritat i mos-
trava proximitat i confi ança. Existien, per tant, els elements necessaris perquè es 
produís el procés educatiu, el procés transformador de la vida de la Maria, qui 
havia d’afrontar la seva nova realitat personal i familiar, percebent-se a sí mateixa 
com un ésser interdependent i autònom, amb un projecte de vida propi.

La seva estada es va percebre com a permanent, és a dir, no es va preveure 
que pogués ser derivada a projectes o serveis de major autonomia. La llar es va 
adaptar bé a les seves necessitats i va cobrir-les amb escreix. Li va permetre tenir 
un marc de potenciació i creixement de la seva autonomia, sense dependre de la 
seva família ni econòmicament ni emocional.
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2.5. Valoració del procés

Dins el procés vital de la Maria, la llar va representar un canvi de rumb, potser 
inesperat o no desitjat al principi, que li va permetre explorar al màxim la seva 
autonomia, créixer i madurar en la vida adulta. 

La valoració va ser molt positiva des de diferents perspectives. Per a la família 
representava la tranquil·litat de tenir el futur resolt pel que fa a la residència de 
la fi lla, més enllà de l’esforç que havien de fer en la comprensió i adaptació de la 
nova situació (sobretot pel que fa al pare, qui mantenia uns valors i principis més 
tradicionals). La Maria, per la seva banda, representava l’establiment d’un espai 
de creixement i maduració personal en un context de major autonomia personal 
envoltada d’un grup d’iguals; era la descoberta d’ella mateixa com a persona au-
tònoma i interdependent, alliberada de les voluntats de la família, i a través d’una 
decisió informada adquireix més capacitat de decisió.

2.6. La baixa del centre
       i les perspectives que l’envolten 

No es va preveure la baixa del servei i aquest es va ajustar a les seves neces-
sitats actuals, oferint-li el sufi cient recorregut com per ajustar-se a necessitats 
futures. A més, la llar tenia la sufi cient fl exibilitat per treballar amb diferents graus 
d’autonomia. La perspectiva va ser que consolidés la llar com a espai propi, entès 
com a habitatge habitual, en convivència amb els seus companys, espai diferen-
ciat del familiar, que ara ja no té el component de quotidià. 

Quan ho requerís, la Maria tindria el suport necessari per afrontar el dol de la 
pèrdua dels seus pares. D’alguna manera, avançar el seu ingrés deslligant-lo a un 
fet tràgic i irreversible va ajudar a normalitzar la seva derivació sota la concepció 
d’autonomia personal: no estem ajudant a acceptar una realitat, sinó a afrontar-la; 
no ha de resignar-se davant la seva fatalitat, sinó aprofi tar la difi cultat per créixer i 
guanyar l’oportunitat de conèixer una manera de viure més autònoma.
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2.7. Refl exions fi nals

El cas de la Maria ens fa refl exionar sobre una qüestió cabdal, que precisament és 
i serà en el debat de les polítiques socials: la universalització dels serveis socials. 
El que prima en la resolució del cas de la Maria és la necessitat social d’atenció 
d’una persona dependent o, encara més, d’una unitat familiar composada per 
tres membres (pare, mare i fi lla) amb diferents tipus i nivells de dependència. 
Aquesta necessitat social és la que actua com a motor del cas. No estem parlant 
d’una situació de risc social: no és una situació de precarietat econòmica, ni de 
maltractaments o negligència; no hi ha una desatenció afectiva ni un abandona-
ment. Existeix la necessitat d’oferir a tots els membres d’aquesta unitat familiar 
allò que necessiten: la Maria necessita un espai de vida alternatiu a la família, ja 
que es preveu que la família no se’n pugui fer càrrec (malalties i edat avançada 
dels pares). Aquest espai, a més, li obre una sèrie d’experiències i expectatives 
fi ns ara desconegudes per ella, en potencia l’autonomia i l’acompanya en la seva 
plena integració en la vida adulta.

D’altra banda, sobretot en el camp de les discapacitats, i especialment les psí-
quiques, la Maria ens fa veure la necessitat de crear espais d’emancipació per 
a aquelles persones que tenen un cert grau d’autonomia. És a dir, la família no 
sempre ha de fer-se càrrec necessàriament d’atendre els fi lls, ja que si els que no 
tenen cap handicap s’emancipen, cal potenciar que també ho puguin fer aquells 
que en tenen algun, en la mesura de les seves capacitats. Aquest és un pas que 
forma part del procés vital de les persones.

Ambdues qüestions parlen del mateix, i que d’alguna manera hauria de ser un 
estímul i motivador en el disseny de polítiques socials: la recerca del màxim 
d’autonomia de les persones.

La Maria ha descobert la vida que hi ha més enllà de la seva família, ha vist un 
ventall d’oportunitats que ara són al seu abast (i que abans ni tan sols coneixia); 
s’ha independitzat de la seva família, mantenint-hi els vincles emocionals per ac-
tuar-hi, ara, com un membre autònom; ha potenciat la seva autonomia i capacitat 
de decisió. La Maria té garantit el seu futur, gaudint d’estabilitat laboral i d’un marc 
residencial que li dóna estabilitat i recorregut per seguir creixent.



62

U
n 

m
od

el
 d

’in
te

rv
en

ci
ó 

ed
uc

at
iv

a

Cas pràctic 3

3.1. Dades de presentació

NOM Ainoa 

LLOC I ANY DE NAIXEMENT Catalunya, 1979

EDAT EN ARRIBAR AL CRAE 9 anys   

PROCEDÈNCIA derivació del Centre d’Acollida on va ingressar
 amb 8 anys. Anteriorment ja hi havia estat ingressada,
  quan encara no havia fet un any

BAIXA DEL CENTRE 1996 (17 anys d’edat)

3.2. Antecedents del cas

GEOGRAMA

 
      

 
HISTÒRIA DEL CAS

La noia prové d’un marc familiar amb un llarg historial institucional i de fracassos 
de treball sociofamiliar, i amb una proposta d’acolliment residencial per a tots els 
germans. La nena és la cinquena de vuit germans. Va ingressar per primera vega-
da en un centre amb els seus germans grans el juny de 1980. Després de diversos 
intents per tornar al nucli familiar i, tot i que es va desinternar i va tornar a viure 
amb la família biològica, el resultat no fou positiu.

Ainoa

GEOGRAMA
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Es va decretar una mesura de vigilància protectora l’any 1982. El DAM va elaborar 
un informe de seguiment l’any 1986. El SSAP va redactar un informe social el 
gener de l’any 1987 i es va elaborar un programa d’intervenció amb la família del 
qual el DAM en va executar el seguiment. 

De retorn a la família va estar escolaritzada a una escola del barri. Aquesta va 
detectar la situació de la nena, la falta d’assistència a les necessitats bàsiques 
(arribava a l’escola sense esmorzar, molt bruta, deixada, tenia nafres al cul i signes 
evidents de maltractament...). A través dels Serveis Socials van alertar del risc que 
corria la nena i es va procedir a separar-la, juntament amb dues germanes més 
petites, de la família i ingressar-les a un centre.

Va ser un cas que es va obrir quan la Junta de Protecció encara s’encarregava 
de l’obertura dels expedients de protecció i va decretar una tutela judicial per 
incompliment d’assistència escolar. Aleshores encara no existien els EAIA, equips 
tècnics interdisciplinaris per atendre els infants i joves en situació d’alt risc social. 
No hi van intervenir fi ns l’any 1991.

Es va fer una programació sociofamiliar. Van intervenir agents del SSAP, una treba-
lladora familiar, una assistent social i un psicòleg.

El 22 de febrer de 1988 va ingressar al CRAE amb 9 anys. Van anar a recollir-la 
a ella i a la seva germana. Van arribar d’un permís a casa seva. Anava molt bru-
ta i tenia polls. Es va mostrar molt inquieta i neguitosa; se li va oferir un espai 
d’acollida amb molt d’afecte i se la va ajudar a pal·liar les mancances més visibles. 
La seva adaptació al centre va ser ràpida ja que es mostrava molt activa i treballa-
dora, però el seu parlar era molt groller.

Es va buscar una escola a prop del centre. Se li va facilitar una visita a l’escola 
on havia anat un temps per tal acomiadar-se de les professores i de les alumnes, 
i per recollir els llibres, el material i la documentació. El dia 25 va començar a la 
nova escola. El primer dia va ser molt signifi catiu per a ella: va tornar contenta i va 
manifestar que ja tenia amigues. 

Se li va fer una revisió mèdica i se li va tractar l’enuresi.

L’EAIA va assumir la coordinació del cas a partir del Pla de treball que es va con-
sensuar el juliol de 1991, quan feia 3 anys que residia en el centre. Es va proposar 
seguir amb els permisos establerts de dissabte a diumenge al domicili familiar 
amb la mare. 
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Va gaudir de permisos per anar amb la seva mare al domicili familiar, però moltes 
vegades va manifestar que no volia anar-hi. Fins i tot algun dia va quedar-se al 
centre i la mare ho va acceptar bé.

Va estar al mateix centre fi ns al 25 d’abril de 1996. Després de 8 anys, ja era una 
adolescent inserida al mercat laboral, i aleshores es va constituir un acolliment 
amb família acollidora aliena.

3.3. Programa de treball que es planteja

El Pla de treball inicial contemplava els següents aspectes:

–Cobrir les necessitats bàsiques que s’havien detectat derivades de la negligèn-
cia i de la manca de pautes educatives parentals.

–Proporcionar un ambient acollidor i limitador que li proporcionés seguretat i re-
ferents estables, per tal que sentís que pertanyia a un grup.

–Garantir el recurs i seguiment educatiu adequat i proporcionat a les necessitats 
de cada moment.

–Garantir el recurs psicològic adequat a les necessitats de cada moment.

–Ajudar-la en el coneixement de la pròpia persona (capacitats i possibilitats) i rea-
litat directament mitjançant la seva autoestima i estabilitat emocional.

–Garantir espais de lleure i esbarjo, amb els germans, amb els companys del cen-
tre i amb els iguals.

–Treballar l’adquisició i integració d’hàbits d’ordre i neteja, així com hàbits i nor-
mes de conducta social i cívica.

–Treballar per l’autonomia personal, valorant les seves capacitats i possibilitats.

Es van proposar nous objectius més concrets d’acord amb cada moment evolutiu 
o situació personal de la noia, així com el plantejament i proposta de l’acolliment 
en família acollidora aliena.

Quan va entrar al centre va haver d’adaptar-se al nou entorn i a les noves per-
sones amb qui havia de conviure i va haver d’adoptar una nova manera de fer 
que fi ns aleshores desconeixia. Durant aquest període la intervenció consistí en 
acollir-la i en guiar-la en la nova situació. També es va fer una observació tenint 
en compte totes les idiosincràsies de la nena, intentant desgranar i detectar les 
mancances que patia i descobrir-ne les potencialitats.
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AL CENTRE

Es va elaborar un projecte educatiu individual (PEI) per ajudar-la en el seu des-
envolupament: satisfer les seves necessitats bàsiques, crear hàbits i viure amb 
serenitat i tranquil·litat la seva situació personal i familiar, així com assolir els ob-
jectius proposats.

L’eix del treball socioeducatiu va ser la vida quotidiana. En aquest treball també es 
va contemplar la recerca d’informació, la identifi cació i interpretació dels proble-
mes, la clarifi cació de les seves demandes/necessitats i una anàlisi de les opcions 
realistes que calia dur a terme.

S’avaluava periòdicament amb altres professionals la tasca socioeducativa que 
es duia a terme al centre. La resposta va ser bona i l’evolució molt lenta, però 
favorable. Estava molt adaptada al centre.

AMB LA FAMÍLIA

La nena pertany a una família d’ambient desestructurat. L’any 1991 es constata 
una cronifi cació de l’internament de la nena. Durant tot el temps transcorregut 
des de l’ingrés al centre fi ns al present, no han evolucionat favorablement els as-
pectes de risc sociofamiliar. Es van mantenir tots els indicadors de risc familiars i 
van fracassar els diversos intents de treball tant anteriors com actuals.

Es constata la necessitat d’un replantejament de futur alternatiu a una irreversible 
situació d’internament, atesa la situació familiar.

L’abril de 1992, l’equip educatiu del centre va sol·licitar una reunió extraor-
dinària amb l’EAIA per la situació familiar extrema. Es va proposar com a me-
sura l’acolliment familiar preadoptiu en família aliena per a garantir la cobertura 
adequada de les seves necessitats (tant bàsiques com afectives, educatives re-
lacionals i intel·lectuals, per a ella i per a les seves germanes). Es van retirar els 
permisos de visites i sortides amb la família.

L’any 1993, a causa de la poca viabilitat de la proposta tècnica de mesura 
d’acolliment preadoptiu es va elaborar i argumentar una proposta alternativa, i 
es va fer la proposta d’acolliment familiar simple especialitzat per a les tres ne-
nes. La mare va viure molt negativament aquesta decisió i s’hi oposava. Durant 
aquest temps el centre va mantenir una relació pròxima amb la mare. 
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AMB L’ESCOLA

La direcció de l’escola i la tutora van acollir la noia amb molt interès i afecte. Van 
esmerçar tots els recursos per integrar-la en l’espai escolar. 

Va aconseguir aprovar el graduat escolar i es va matricular d’una branca dels 
estudis de formació professional durant 2 cursos. Finalment, als setze anys, va 
començar a treballar.

COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS I/O PROFESSIONALS

A partir de la intervenció de l’EAIA, el cas va passar per diferents etapes, amb les 
corresponents propostes i orientacions. En un primer moment semblava que la 
mare col·laborava positivament en el pla de treball que es va establir amb l’EAIA. 
Durant el seguiment, la treballadora social va intervenir amb la família. Tot apun-
tava a un possible retorn a casa. Malauradament, les dades que van aportar les 
germanes no es corresponien amb allò que els professionals van valorar, refent 
a l’orientació del cas cap a un preadoptiu, amb la supressió de permisos al nucli 
familiar i de visites per part de la mare. 

La realitat va fer adonar-nos que la proposta idònia de preadopció era inviable, per 
la qual cosa es va valorar una proposta alternativa d’acolliment en família acolli-
dora aliena. Mentrestant, la mare havia recuperat els permisos amb els seus fi lls.

La coordinació de l’equip educatiu amb la terapeuta (consulta privada) va donar 
uns resultats molt positius i visibles en la noia. De fet, la clarifi cació de la seva 
situació personal respecte a les expectatives de retorn amb la família, sentir-se 
segura en el marc residencial, el suport i recolzament dels educadors, van facili-
tar que l’inici i la continuïtat de les teràpies fossin de gran ajuda per a assolir un 
creixement emocional més equilibrat, tranquil i serè.

Els professionals de l’esport i els del centre d’esplai van col·laborar molt en la 
tasca educativa. Com coneixien les difi cultats de la noia, van mostrar empatia, 
paciència i bona traça. 

Vam treballar coordinadament i en xarxa, aconseguint oferir a la noia moments 
agradables que van forjar el seu esperit esportiu, solidari i generós.
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3.4. Breu història de la seva estada

Va arribar al centre amb una mirada inquieta, penetrant i esparverada. No sabia 
on anava, ni què feien d’ella. Estava desorientada, però amb la seva mirada, en-
cara que una mica perduda, va escorcollar tot el que l’envoltava per tal de trobar 
seguretat i afecte. Va repassar un per un tots els infants, joves i adults, i molt 
aviat ens tenia catalogats en el seu registre. Va prendre possessió del lloc nou i 
l’endemà ja va començar a fer de les seves. Era una nena petitona, prima, tenia 
els cabells curtets i anava vestida de qualsevol manera, amb un aspecte deixat.

En un moment va mobilitzar la seva potencialitat per liderar aquell grupet que el 
dia abans l’havia rebut amb certa fredor i indiferència.

Des del primer moment els adults van veure en ella un ésser humà, una persona 
plena d’energia positiva, amb possibilitats per obrir-se un camí a la vida, però era 
un diamant en brut. El nostre objectiu va ser ajudar-la a construir una vida positiva 
malgrat totes les adversitats. Calia fer un treball acurat per potenciar l’energia que 
l’embolcallava.

L’equip va preparar un pla de treball adaptat a la seva situació per ajudar-la a defi -
nir la seva personalitat i no va perdre mai la confi ança en ella. Van creure que, tard 
o d’hora, la seva resposta seria acceptable. Les expectatives de canvi personal, de 
relació, no les van perdre mai i van dedicar-li molt d’afecte.

Es mostrava insegura en molts aspectes. Necessitava l’aprovació constant de 
l’adult, no s’acceptava tal com era i, en moltes ocasions, s’infravalorava. Això es 
traduïa en rebel·lió i agressivitat, motiu pel qual es barallava contínuament amb 
nois del centre, amb les seves germanes i al carrer.

Moltes vegades no sabia expressar ni verbalitzar d’una forma directa i adequada 
les seves preocupacions, angoixes i demandes. Ho feia amb un llenguatge groller 
i es mostrava molt barroera. Tot i mostrar-se irritable, intolerant, agressiva, inesta-
ble i poc dialogant, en molts moments acostumava a escoltar els educadors i es 
mostrava receptiva.

Quan tenia 9 anys va desaparèixer del centre juntament amb un company. Aques-
ta va ser una experiència forta de dolor per als educadors i per ella, però durant 
la nit la van localitzar i retornar al centre.

Exigia la totalitat d’atenció, l’exclusivitat. Era feble i tenia un sentit ètic poc elabo-
rat, motiu pel qual ho desafi ava tot: les normes, els hàbits...
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En una etapa del procés, amb l’assessorament adient, es va sol·licitar un segui-
ment especialitzat. Poc a poc va anar modifi cant certes conductes inadequades i 
després va establir una relació molt positiva que va afavorir notablement la seva 
evolució. Es va mostrar més oberta, més serena, més segura i sabia explicar què 
li passava, com se sentia i perquè... El nivell d’ansietat que a vegades havia mani-
festat es va reduir considerablement.

Va donar una resposta ben positiva. La terapeuta que l’ajudava va saber orientar 
el treball amb ella i va poder guanyar-se-la i captar la seva confi ança. Alguna ve-
gada també la va plantar, però al fi nal tornava.

Des del primer dia, l’escola treballava en coordinació amb el Centre. Hi havia pro-
fessores que gràcies al fet de conèixer la complexitat i el món de la desestruc-
turació familiar, entenien la seva situació i s’hi van mostrar properes. La direcció 
l’hi va expressar el seu afecte, l’acceptava tal com era, conversava freqüentment 
amb ella, l’escoltava i la valorava. Això li donava seguretat.

No li agradava estudiar: feia els deures a contracor, no seguia el grup classe, els 
seus aprenentatges eren insufi cients, li costava entendre el que llegia, no li agra-
daven les matemàtiques, tenia un rendiment baix i estava força desmotivada. Li 
costava assolir el nivell, però professors i educadors la van ajudar i animar dia rere 
dia i, al fi nal, va aprovar el graduat.

L’escola li va demanar que ajudés en el menjador dels petits, per tal d’augmentar 
la seva responsabilitat i la seva autoestima.

El grup classe la va marginar moltes vegades i no la volia al grup. Durant l’esbarjo, 
jugava a futbol al pati de l’escola amb el grup de nois, va començar a animar-se 
i vam adonar-nos que l’esport li proporcionava satisfacció i èxit. Va ser un factor 
que li van potenciar des del centre i li van facilitar la participació en competicions, 
primer de bàsquet i, més tard, de futbol. Les colònies, l’esplai que freqüentava i 
les sortides de cap de setmana van proporcionar-li moments molt bons d’esbarjo, 
de relació, però continuava sense colla, sense amics. Mentre durava l’activitat se 
sentia molt bé però no aconseguia establir vincles d’amistat amb la resta d’iguals. 
No acabava de trobar el teu lloc.

Va acabar l’ensenyament obligatori. Desitjava treballar, però l’excessiva depen-
dència de l’adult no la deixava actuar. El món laboral li va proporcionar alegries: 
s’hi trobava a gust i els seus caps estaven satisfets amb la seva tasca gràcies al 
seu caràcter treballador, dinàmic i sempre predisposada a col·laborar.
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Durant una època no volia anar a casa seva. Se sentia bé al centre, acollida i es-
timada, i pels educadors era algú. Tot eren reaccions positives i se li va facilitar la 
integració en el centre.

Com tota adolescent, en algun moment va reaccionar en contra del educadors, 
que per a ella eren l’autoritat, i va idealitzar molt la fi gura materna. Anava a casa 
i li oferien regals i tot era molt bonic, situació que ofuscava una realitat que no 
acabava de conèixer, i al fi nal va verbalitzar, amb alegria, que volia tornar a casa. 

Se solia mostrar tancada quan va saber que la informació referent a la família que 
aportava al centre s’utilitzava després des del SSAP per tal de poder treballar la 
situació familiar. La mare s’ho intuïa, s’enfadava i li feia pagar, de manera que es 
va anar decebent gradualment de l’actuació de la seva família. 

Va anar prenent consciència de la situació familiar i va lluitar-hi molt, però d’una 
banda li oferien perspectives i plans, i, de l’altra, la feien callar i l’amenaçaven. 

Es va treballar per tal que acceptés anar a una família acollidora. Es va valorar que 
la necessitava, ja que no sabia el que suposa conviure dins d’un entorn familiar es-
table i, després d’un període d’acoblament, es va fer realitat el 25 d’abril de 1996.

3.5. Valoració del procés

En arribar al centre presentava un perfi l de nena que provenia d’una situació deses-
tructurada: difícil, complicada, amb una problemàtica familiar i un alt grau de margi-
nació. Un cas cronifi cat d’aquells que, sigui per falta de recursos, per la inactivitat de 
l’administració pública o per altres raons, la noia va passar 8 anys en un centre. 

L’equip educatiu i els professionals van tenir una actuació responsable d’acord 
al seu rol social reconegut i es va defugir qualsevol forma de paternalisme. Es 
van comprometre amb el treball constant i contundent i van crear un espai on 
la noia va assumir el seu passat i podia mirar cap a un futur millor: créixer per 
l’autonomia plena segons les seves capacitats en cada moment. 

Aquesta refl exió ha suposat una recerca constant d’elements que reconstruïssin 
aquella vida tant afectada per integrar-la en un altre nivell de profunditat.

Es va intentar demostrar el nivell real de compromís i coherència amb uns princi-
pis adients per tal de trobar l’equilibri en cada situació específi ca. Van voler trobar 
un camí de transformació, de rescat d’uns valors, d’enfortir unes potencialitats a 
través del nostre treball educatiu en la vida quotidiana. 
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L’equip educatiu i els professionals implicats en el cas van intentar crear les 
condicions necessàries perquè la noia arribés a fer la tria més adequada des-
prés de prioritzar uns valors. I ella, assessorada, va escollir l’acolliment familiar. 
Un acolliment decisiu per a la seva vida: se li obren nous horitzons, impensables 
abans.

3.6. Baixa del centre i les perspectives
       que l’envolten

L’abril de 1996, amb 17 anys, comença una nova etapa. Li va donar la baixa del 
centre per anar a viure amb una família acollidora, on li esperaven noves pers-
pectives. 

Els contactes amb la família acollidora van ser freqüents. Al principi es van anar 
relacionant a poc a poc, fent estades de caps de setmana o anant de vacances, 
fi ns que va arribar el moment de conviure junts. Va ser una experiència positiva 
que la noia acceptà alegre, il·lusionada i que va durar fi ns que va fer 18 anys.

La família tenia un perfi l molt apropiat per acollir una noia de les seves caracterís-
tiques. La funció normalitzadora que representa el marc familiar va ajudar la noia 
a saber escoltar, a resoldre confl ictes i a buscar estratègies que afavorissin la seva 
inserció gradual en la societat.

Amb aquesta família va establir uns vincles afectius que serien inesborrables, un 
referent viu per sempre. 

Quan va assolir la majoria d’edat, va ser més autònoma però encara seguia vulne-
rable i necessitava un seguiment. Acceptà la supervisió de l’equip de seguiment 
en pisos assistits i en el medi, un equip especialitzat que li proporcionava l’ajut 
necessari per afrontar una nova etapa de la seva vida com a major d’edat que va 
a viure en un pis assistit, fora de la família acollidora.

Amb el temps, però, després de fer divuit anys i de passar una bona temporada 
en el pis, va tornar a conviure amb la família acollidora.

3.7. Informació retrospectiva,
       uns anys després de deixar el centre

La noia ha viscut experiències que han deixat una petjada molt forta en la seva 
vida: una infantesa plena de difi cultats sense el caliu i l’afecte d’una família. 
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L’internament en un centre residencial durant 8 anys, malgrat que hi hagués un 

fort clima familiar, no pot substituir un entorn familiar. El model de centre i, sobre-

tot, el de la família acollidora, l’ha ajudat a viure i a resoldre les situacions difícils i 

les adversitats amb més o menys traça, però l’esperit lluitador i optimista sempre 

ha estat una constant seva.

L’estada temporal amb una família acollidora fa possible l’establiment d’uns vin-

cles afectius molts forts que l’han enriquit i han estat decisius en el seu desen-

volupament.

3.8. Refl exions fi nals

La història d’aquesta noia convida a una profunda refl exió. Cal destacar la llarga 

estada en un centre, superior als 8 anys, quan, en principi l’estada dels infants 

als centres residencials hauria de ser com més breu possible millor. Cal pal·liar 

aquesta situació, elaborant plans de treball amb les famílies que integren tempo-

ralitats concretes, i no podem oblidar que el temps que passa en un centre no el 

viuen de manera igual l’adult i l’infant. Aquest cas, com hem indicat al principi, tot i 

ésser etiquetat de cronifi cat (amb totes les seves implicacions) no té una resposta 

immediata i efi caç al problema. Atesa la irrecuperabilitat de la família es proposa 

una mesura d’acolliment preadoptiu i per a un grup de germans (tres en aquest 

cas i d’edats que oscil·len entre els 8 i els 15 anys). Trobar una família adoptiva 

es fa molt difícil, per això es reconsidera la inviabilitat de la mesura proposada i 

s’elabora la proposta d’acolliment en família aliena; en aquesta, no preval el requi-

sit de grup de germanes, i, fi nalment, cadascuna pot optar a una família diferent.

En una societat on emergeixen contínuament nous reptes, la qualitat socioedu-

cativa del servei i la tasca socialitzadora han de proporcionar noves respostes i 

solucions.

Factors com el circuit administratiu i jurídic, els motius del desinternament, la 

burocràcia administrativa o l’atenció social, han de regularitzar-se en base a uns 

principis de coordinació que respectin l’interès superior de l’infant.

Tot i que aquest és un cas d’acolliment amb família aliena plantejat i fet realitat 

quan la noia estava passant l’adolescència, hem d’afi rmar que el paper de les 

famílies acollidores té, a qualsevol edat, una importància cabdal per al desenvo-

lupament harmònic dels infants. 
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glossari

APESC: Associació Professionals d’Educadors Socials de Catalunya.

CA: Centre d’Acollida per a joves tutelats per l’Administració.

CAP: Centre d’Atenció Primària.

CET: Centre Especial de Treball.

CEESC : Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.

CRAE: Centre Residencial d’Acció Educativa. És un servei residencial d’acolliment per a 

la guarda i educació dels seus usuaris mentre aquests no poden retornar amb la família 

o se’ls troba una família acollidora. S’ha d’entendre, doncs, com un recurs d’estada 

limitada. (Segons el Decret 284/1996, de 23 de juliol, i el Decret 2/1997, de 7 de gener).

DAM: Delegat d’Assistència al Menor. Depent del Departament de Justícia de la Gene-

ralitat de Catalunya.

DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

EAIA: Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. Són serveis socials especialitzats 

que atenen la població de 0 a 18 anys. Són equips interdisciplinars que es caracteritzen 

per quatre funcions: atenció individualitzada, treball comunitari, col·laboració institucio-

nal i assessorament a professionals. (Segons el Decret 338/86 i l’Ordre 27-10-87).

ICASS: Institut Català d’Assistència Social Primària.

INAS: Instituto Nacional de Atención Social.

SSAP: Serveis Socials d’Atenció Primària.

STAIA: Serveis Territorials d’Atenció a la Infància.

PEI: Projecte Educatiu Individual.

PEC: Projecte Educatiu de Centre.

RRI: Reglament de Règim Intern.

UNE-EN ISO: Certifi cació de qualitat segons registres europeus.
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