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RESUM

L’Atenció Primerenca fa referència  a  un conjunt d’intervencions, adreçades a  la

població infantil, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta al més

aviat possible a les necessitats dels nins amb trastorns en el seu desenvolupament o que

tenen risc de patir-los.  Aquesta disciplina sorgeix als anys 60 als Estats Units i a

Europa, ja en els 70, quan es treballava en una perspectiva rehabilitadora. El concepte

d’Atenció Primerenca ha anat evolucionant fins a arribar al model actual enfocat a la

família, que és vist des d’una concepció ecològica.

A Espanya, el primer model que treballa amb la família és el Model Integral d’Intervenció

Primerenca. Model que va servir de pont per implantar el Model Centrat en la Família,

que donava resposta a un conjunt de necessitats i objectius en el treball amb el nin i amb

el seu cuidador principal. El model es basa a establir una relació col· laborativa entre

famílies i professionals i el desenvolupament d’oportunitats per a la capacitació de les

famílies “empowerment” .

El model centrat en la família és un constructe que pot ser abordat de maneres diferents

i en els quals es poden desenvolupar a la vegada, diferents programes o pràctiques

concretes d’Atenció Primerenca, entre els quals, es troba Robin McWilliam amb el seu

model basat en entorns naturals i en rutines, que és el més aplicat en centres espanyols.

Paraules clau: Atenció Primerenca, famílies, entorns naturals, empowerment, rutines.



4

ABSTRACT

Early Intervention refers to a set of interventions aimed at children, family and

environment, whose objective is respond as soon as possible to the needs of children

with development disorders or who are at risk suffer them. This discipline emerged in

United States in the 60s and Europe, already in the 70s, when they worked in a

rehabilitation model. The concept of Early Intervention has evolved up to the present

model focused on the family, which is seen from an ecological conception.

In Spain, the first model that works with the family is the MIIAT. This served to introduce

the family-centered model, which gave answers to a set  of needs and objectives of

the child and his family. The model is based on a good relationship between families

and in the empowerment for families.

The family-centered model is a philosophy that can be tackled in different ways in

which they can develop at the same time, specific programs or practices of  Early

Intervention, for example the model of Robin McWilliam who based his model in

natural environments and routines, this model is applied in most Spanish centers.

Keywords: Early intervention, families, natural environments, empowerment, routines.
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INTRODUCCIÓ
L’Atenció Primerenca a Espanya encara es  troba dins  un procés  d’evolució cap a

l’adquisició  d’un  nou  model.  En  l’actualitat ens estem apropant  a la utilització  de

pràctiques centrades en la família. Es tracta d’un enfocament que suposa un canvi de

paradigma, enfront al model de tractament ambulatori tradicional en el nostre país.

Tots els textos, els últims anys, han ajudat a Espanya a desenvolupar de millor manera

l’Atenció Primerenca, ja que, es fa una referència a la importància de la família dins

aquesta disciplina, i afirmen que la intervenció s’ha de desenvolupar amb el nin, la seva

família i el seu entorn.

Per tant, en el treball que exposarem a continuació, explicarem l’evolució que ha sofert

l’Atenció Primerenca i la família a Espanya, que ens ha conduit a un Model Centrat en

la Família i a grans aportacions pràctiques com la de Robin McWilliam en el seu model

basat en entorns naturals i rutines. I acabarem, explicant diversos treballs empírics sobre

l’aplicació del model a l’àmbit nacional i internacional, que ens mostrarà que Espanya

encara té molta feina a fer, per poder propiciar una intervenció real al nin, la seva

família i el seu entorn.

OBJECTIUS

Els objectius del treball eren primer de tot, conèixer quina era la situació de l’Atenció

Primerenca a Espanya, i si aquesta havia sofert una gran evolució.

El següent objectiu era conèixer en aprofundiment el model que s’aplicava a gran part

del món (Model Centrat en la Família) i saber si aquest també era aplicat a Espanya.

També m’interessava molt conèixer l’aportació al model de McWilliam, ja que, des del

centre on vaig realitzar les pràctiques de carrera em van explicar de què tractava i l’interès

de molts de centres espanyols per aplicar-ho.

Per finalment, poder realitzar una comparació de l’aplicació del model centrat en la família

en els diferents països, en relació al nostre.

METODOLOGIA

El treball és una revisió bibliogràfica sobre treballs empírics relacionats amb l’Atenció

Primerenca i la família. Les passes que vaig seguir van ser:
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 Plantejament d’un tema relacionat amb l’Atenció Primerenca, a causa del meu

interès sobre la disciplina. Després vaig realitzar una recerca introductòria on vaig

poder observar la gran diversitat de models aplicats dins l’Atenció Primerenca, fet que,

va produir el meu enfocament sobretot en la situació espanyola, sense deixar de banda

els grans avanços internacionals que suposaran un suport per l’aplicació del model al

nostre país.

 Formulació d’objectius, que se centraven en recopilar informació i treballs empírics

sobre la situació d’Espanya i els avanços del model a l’àmbit internacional, per

poder al final realitzar una comparació.

 Recerca bibliogràfica mitjançant fonts i bases de dades com ERIC, Eurydice, ISOC

–Educació, ISOC – Psicologia, Google Scholar, Redinet, Dialnet. També a través,

de llibres de la Universitat de les Illes Balears, per realitzar el marc teòric. I finalment,

a través, d’institucions d’Atenció Primerenca com són: “Mater Misericordia”, “Joan

XXIII” i “Aproscom”, que em van proporcionar informació sobre McWilliam i

l’aplicació del model a Espanya. Cal dir, que també em vaig posar en contacte amb

Margarita Cañadas, experta en el tema i en el model de McWilliam que em va

proporcionar informació sobre els estudis que ha fet sobre el tema. Cal dir, que dins la

recerca trobem conceptualització del model centrat en la família, documents que

expliquen els diversos models i finalment, treballs empírics (sobretot qualitatius)

realitzats per altres autors sobre  l’aplicació dels models, sobretot el model enfocat

en la família.

 Seleccionar bibliografia per realitzar el treball en relació amb els objectius proposats

en el treball

 Organització de la informació, en un primer moment diferenciant la informació per

al marc teòric, després per l’explicació dels models i finalment, els treballs empírics.

I en un segon moment, vaig diferenciar pel que fa al marc teòric; respecte als

enfocats a l’Atenció Primerenca i els enfocats a la família. I sobre els continguts:

aquells relacionats amb els models que s’han i s’estan encara aplicant a Espanya,

tota la informació relativa al  model centrat en la família,  després el model  de

McWilliam i els mètodes utilitzats i finalment, els treballs empírics sobre l’aplicació

pràctica del model centrat en la família.

 Redacció del treball, a partir de la bibliografia seleccionada per a cada punt.
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ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS

MARC TEÒRIC

1. Atenció Primerenca

Segons el Llibre Blanc d’Atenció Primerenca, GAT (2005: 12) s’entén per Atenció

Primerenca:

El conjunt d'intervencions, adreçades a  la població infantil de 0-6 anys, a la

família i a l'entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a

les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el

seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Aquestes intervencions, que

han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de

professionals d'orientació interdisciplinària o transdisciplinària.

El Llibre Blanc  de l'Atenció Primerenca (GAT, 2000) és el document oficial de

major rang que al nostre país sintetitza les línies generals d'actuació en la disciplina. En

ell es planteja la necessitat que els serveis d'Atenció Primerenca atenguin les necessitats

de l'infant, la seva família i el  seu entorn. De fet, tant en ell com en documents

posteriors de la Federació Estatal d'Associacions de Professionals d'Atenció Primerenca

(GAT, 2005) s'insisteix en la necessitat de potenciar el treball en l'entorn natural del nen

i fomentar la competència de les persones presents en aquests entorns.

El principal objectiu de l'Atenció Primerenca que fa referència el Llibre Blanc

d’Atenció Primerenca, GAT (2005: 14) és que:

Els nins que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de

patir-los, rebin, seguint un model que consideri els aspectes bio-psico-socials,

tot allò que des del vessant preventiu i assistencial pugui potenciar la seva

capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la forma més

completa la seva integració en el medi familiar, escolar i social, així com la

seva autonomia personal.

Els serveis d’Atenció Primerenca a Espanya, serveixen de complement a l'actuació de

l'Atenció Primària,  i  inclouen en les sessions als familiars del  menor.  En elles es

realitzen activitats d'estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i psicoteràpia
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(Arranz &  Antonio, 2004, citat a González, Fernández, & Secades, 2004). Totes

aquestes activitats podrien i haurien de desenvolupar-se des dels Centres de

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP), com es destaca tant en el LBAT

(GAT, 2000, citat a Pérez, 2009), com en les Recomanacions Tècniques per al

desenvolupament de l'Atenció Primerenca (GAT, 2005, citat a Pérez, 2009), però també

des d'altres entorns naturals.

L'Atenció Primerenca es tracta d'un marc d'intervenció sistèmic, multidisciplinari i ubic,

que es desenvolupa al mateix temps en diferents espais i, de manera singular, amb la

participació directa de professionals   de molt diferents àmbits disciplinaris i

dependències institucionals i amb el protagonisme essencial de l'entorn familiar i el

context natural que envolta al subjecte de drets que és el nin/a (Peterander, 2009, citat a

Luengo, 2012).

Per acabar, seguint a Candel (2004) citat a   Corrales (2013) l’Atenció Primerenca

considera el moment evolutiu i les necessitats individuals del nin al qual va dirigida. Té

un caràcter preventiu i global, on el component educatiu és bàsic, i no es limita únicament

a una intervenció amb nins amb discapacitats, sinó que tracta de prevenir possibles

deficiències.

1.1 Evolució del concepte d‘Atenció Primerenca

En el naixement de la disciplina, sorgeix en els anys 60 als Estats Units, i a Europa, ja

en els 70, on l'eix de tota la intervenció era el nen, amb el qual es treballava des d'una

perspectiva merament rehabilitadora.

Aquestes primeres intervencions varen rebre el nom d’estimulació precoç, amb la finalitat

del tractament de nin que tenia alguna deficiència física, psíquica o sensorial i que es

propiciava des dels primers dies de vida. Les intervencions es basaven, fonamentalment,

en un model clínic, on la majoria dels programes es centraven en mètodes conductuals

estructurats per poder ensenyar al nin noves habilitats (Buckley,

1992, citat a Linares & Rodríguez, 2004). Les bases teòriques es centraven

prioritàriament en la neurologia evolutiva, la teoria d’aprenentatge o la psicologia

maduracionista, segons senyalen Fuertes & Palmero (1995) citat a Linares & Rodríguez

(2004).

Per tant, en els anys 50 i 60, prevalia el model psicoterapèutic considerant que era la

psicoteràpia el tractament idoni per superar la crisi que provocava l'inesperat i indesitjat
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esdeveniment de tenir un fill amb discapacitat (Bowlby, 1960; Goshen, 1963;

Mandelbaum & Wheeler, 1967; Solnit & Stark, 1961; Wolfensberger, 1967, citat a

Cañadas, 2013).

Els anys seixanta es poden considerar  l'Edat Moderna  de l'Atenció Primerenca

(Shonkoff & Meisels,  2000, citat a Cañadas, 2013). La transformació va partir de

conceptes claus com el sistema social de Bronfenbrenner (1979) citat a Cañadas (2013),

el d’apoderament de Rappaport (1981) citat a Cañadas (2013), i el terme  de  les

fortaleses de la família de Stinnett & DeFrain, (1985) citat a Cañadas (2013).

En aquesta època, es concloïa que l’amplitud dels guanys i que aquests no es perdessin

en el temps depenia de la participació activa dels pares en els programes d’intervenció

(Brofenbrenner, 1975, citat a Fuertes & Palmero, 1998). El model ecològic de

Bronfenbrener (1979) citat a Garcia (2001) suposa que, com a mínim, hem de tenir en

compte els suports socials de què disposen els pares, les seves necessitats, i fins i tot els

seus estils familiars. Ningú no dubta avui que efectivament aquests aspectes cal tenir-los

en compte en els programes d'intervenció, ja que, influeixen de forma clara en els

patrons d'interacció dels pares amb els seus fills i, per tant, en el seu desenvolupament.

Per una altra banda, el treball realitzat durant aquella època pels equips era de caràcter

multidisciplinari, és a dir, professionals de diferents disciplines treballaven de forma

independent en la planificació, avaluació i intervenció (Bagnato & Neisworth, 1991;

McGonigel, 1994, citat a Cañadas, 2013).

Peterander (1999) ja parlava de la importància de la família, fent una anàlisi de la seva

literatura mostra que gairebé totes les iniciatives d'intervenció primerenca que van més

enllà de  la  teràpia immediata i individual del nen tenen per objectiu exercir una

influència sobre el sistema familiar, considerat com un tot, i especialment sobre la

interacció/comunicació entre la mare  i el  seu fill,  de manera  que l'entorn quotidià

d'aquest sigui favorable per al seu desenvolupament.

Es tracta, d’una perspectiva més àmplia del paper i funció de la família en el procés

d'habilitació, es basa a considerar que la família pot ser contemplada com un sistema en

el qual un dels seus membres és el nen amb deficiències (Bailey & Simeonsson, 1988,

citat a Björck, Carlhed & Granlund, 1999). Per tant, la manera en què el nen afecta la

família és tan important com la manera en què aquesta afecta el nin/a.
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A finals dels setanta i  principis dels vuitanta, es va produir una fita important en

l’Atenció Primerenca quan les famílies varen demandar informació dels professionals

per adquirir habilitats i estratègies (Simeonsson & Bailey, 1990, citat a Cañadas, 2013).

En conseqüència els professionals passen d'exercir el "poder sobre"  la família

(Turbiville & Turnbull, 2000, citat a Cañadas, 2013) a un model de prestació de serveis

centrats en la família,  on els  objectius d'intervenció es comparteixen entre pares  i

professionals, convertint-se la família, i no només el nen, en l'objecte dels serveis

d’Atenció Primerenca, i on les mares varen ser les primeres implicades.

Però, era necessari buscar l'equilibri necessari per no passar d'un model de terapeuta expert

a un model, també radical i no desitjat, de pare- terapeutes o co- terapeutes (Escorcia,

García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Això últim havia passat ja fora d’Espanya quan es va buscar la implicació dels pares, però

fonamentalment només per a reproduir, a la casa, models terapèutics d'intervenció o

rehabilitació. Aquesta pràctica aviat va demostrar la seva ineficàcia: tal responsabilitat en

mans dels pares els generava estrès, els portava a respostes negatives a les demandes dels

fills (Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

D'aquí que sorgís la necessitat de replantejar les estratègies d'intervenció. Sense oblidar

mai que la família és insubstituïble i sempre compta amb fortaleses que són úniques i

que hem d'aprofitar (Díez, 2008; Fuertes & Palmero, 1998; Mas & Giné, 2010, citat a

Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014). I la millor solució trobada

fins al moment ens encamina cap a l'enfocament d'un servei Centrat en la Família.

El model centrat en la família  sorgeix en els anys 80, amb tres característiques

principals segons Allen i Petr, (1996) citat a Cañadas, 2013. En primer lloc es canvia el

concepte de poder "sobre" les famílies a "col· laboració amb" les famílies, on el paper

dels professionals es limita a donar-los suport en les decisions sobre el seu fill (Dunst,

Johnson, Trivette & Hamby, 1991; McBride , Brotherson, Joanning, Whiddon &

Demmitt, 1993; Turnbull, Turbiville & Turnbull, 1999, citat a Cañadas, 2013). A més

s'abandona el model basat en patologies i adopta un model basat en fortaleses (Bailey &

McWilliam, 1993; Dunst, Trivette & Deal, 1988; Saleebey, 1996, citat  a Cañadas,

2013).
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Aquests programes d’intervenció dins l’atenció primerenca volien arribar a contribuir,

pel nin i la seva família, el màxim nivell possible d’integració familiar i socioeducativa

(García & Mendieta, 1998).

Per  tant, resulta  necessari observar  l'èmfasi en el canvi que s'ha realitzat en la

intervenció dins l’atenció Primerenca. Al principi aquesta es centrava primordialment

en el nen, i en aquests moments, amb un enfocament cada vegada més ampli, no només

es centra en el nen, sinó  també en  la família i  la comunitat (Peterander,  1999 &

Blackman, 2003, citat a Soriano, 2005).

Actualment intervenir en Atenció Primerenca no és solament estimular al nin/a; és,

sobretot, afavorir la creació de contextos adequats on ell/a pugui interactuar en condicions

òptimes (Perpiñan, 2003). Per assegurar oportunitats d'aprenentatge en activitats

plenament contextualitzades (Dunst, Bruder, Trivette, Raab & McLean, 2001; Dunst,

Raab, Trivette & Swanson, 2012, citat a Escorcia, Garcia, Hernández, Orcajada

& Sánchez, 2014), inserides de forma natural en les rutines diàries d'aquesta família i

d'aquest entorn familiar (Jennings, Hanline & Woods, 2012; McWilliam, Casey & Sims,

2009, citat a Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Així la família esdevé objectiu prioritari de l'Atenció Primerenca. El context físic, la

interacció afectiva i les emocions de totes les persones que conviuen amb el nin/a són

elements bàsics sobre els quals hem d'actuar (Perpiñan, 2003).

Per tant, el professional de l’Atenció Primerenca dins el model d’entorn competents es

converteix en un licitador de canvis en el context a través d’una interacció eficaç amb

els pares i els educadors i la intervenció que es realitza amb el nin adopta un matís

d’avaluació continua, que permet un adequat assessorament als cuidadors habituals

(Perpiñan, 2003).

Per concloure, cal indicar que cadascuna de les intervencions d'Atenció Primerenca

iniciades en els anys 60 ha estat descrita com un continu, des d'un model centrat en el

nin fins a  les actuals pràctiques centrades en la família. La  denominació actual

d'Atenció Primerenca establerta després de les diferents aportacions de l'enfocament

ecològic-sistèmic, substitueix definicions precedents com la d'estimulació precoç o

intervenció precoç més centrades en les actuacions que tenien com a destinatari exclusiu

al nen.
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1.2 Models d’Atenció Primerenca en relació al tracte professionals - família

Després d’explicar l’evolució de l’Atenció Primerenca passaré a explicar breument els

tres models on interaccionen els professionals i les famílies.

Balcells, Gine, Gràcia & Vilaseca (2008) fan esment en primer lloc, al model

psicoterapèutic; on es considerava el naixement del fill amb problemes com una tràgica

crisi que podria ajudar-se a solucionar a través de la psicoteràpia als pares. En segon

lloc, el model de formació de pares, en què s'assumia que aquests havien d'aprendre un

conjunt d'habilitats per treballar a casa sota l'orientació i control del professional; els pares

eren considerats com a complement necessari de la tasca professional. Finalment, el

model de col· laboració amb els pares, que estableix una clara ruptura conceptual amb els

anteriors i que apunta la direcció a seguir en el futur. Si es presta atenció a la realitat dels

serveis, es pot observar com perviuen alguns dels elements propis dels diferents models

en les pràctiques actuals espanyoles, conformant escenaris professionals plurals en els

quals molt sovint poden apreciar-se, tant visions més pròpies del passat, com importants

contradiccions entre el discurs i la pràctica, així com a clars indicis de canvi. És per tot

això que sembla oportú insistir de nou en la importància i transcendència del treball amb

les famílies des d'una perspectiva orientada al progrés i a la qualitat de vida de les famílies

amb algun fill o filla amb dificultats en el seu desenvolupament.

2. Les famílies

Des de l'inici dels temps, la família ha estat i és el germen i origen de tota

agrupació humana (Codés & Álvarez, 2002, citat a Andrés, 2011). Avui, al segle XXI,

la família és considerada com un dels contextos de desenvolupament més importants

per l'ésser humà.

La família és l'eix principal del procés de desenvolupament infantil, és l'entorn més

immediat al nin/a, i al mateix temps és mediadora davant els altres entorns socials i

educatius en què aquest es desenvolupa (Grau, 2006, citat a Cañadas, 2013). D'altra banda,

cal assenyalar la infància com un procés en constant canvi que es desenvolupa dins de la

família, on s'ofereix l'espai necessari per promoure les posteriors habilitats socials,

perceptives,  motrius, cognitives o lingüístiques  de la persona (Shonkoff  & Meisels,

2000, citat a Cañadas, 2013).

Per tant, al ser l’eix principal del desenvolupament dels seus fills, és evident que la

discapacitat d’aquests té uns efectes sobre la família.
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2.1 Impacte de la discapacitat en la família

El naixement d’un  nou fill porta sempre implícit un conjunt de modificacions a

l’interior de la família. Exigeix un complex procés de reestructuració i adaptació de

pensaments i comportaments. Caldrà passar per una fase d’assimilació i acomodació a

la nova situació, però si a més les famílies perceben o se’ls comunica que el seu fill ha

nascut amb dificultats  o que pot tenir en el futur, es troben, a més, davant una

inquietant, desconeguda i desconcertant situació, que solen processar de forma negativa,

molt dolorosa, no desitjada, gairebé sempre inesperada   i amb un efecte generalment

desestabilitzant; com a conseqüència apareix, a la majoria dels casos, gran ansietat,

desorientació i angoixa davant la situació, limitant-los, a vegades, els seus propis recursos

familiars per afrontar-ho (Linares, 1997, citat a Linares, 2003).

Des de la perspectiva del treball en l’Atenció Primerenca, la necessitat d’incorporar a la

família en el procés d’avaluació i tractament ha donat lloc a interessants estudis. Com

per exemple, (Mendenhall, Fristad & Early, 2009, citat a Botana, & Peralbo, 2014)

constaten que la gravetat dels símptomes dels nins amb trastorns mentals disminueix

com a resultat de les creences dels seus pares sobre el tractament i la seva participació i

seguiment en els grups de teràpia multifamiliar.

L'objectiu ha de ser aconseguir que el període de temps adaptatiu sigui el més curt possible

enfrontant-se a la realitat per tal d'aconseguir situar la família com la principal educadora

del seu fill durant els primers anys de vida. De fet, alguns dels programes que inicialment

s'impartien per experts en centres especialitzats, es traslladen ara a la llar, als ambients

naturals en què viu el nen, sent la família la protagonista executora del programa en què

és ajudada pels professionals (Troncoso, 1994, citat a Comité Español de personas con

discapacidad -CERMI, 2008).

A més, alguns autors com Trivette, Dunst, Boyd & Hamby, 1995, citat a Confederación

Española de Organizaciones a favor de las personas con retraso mental - FEAPS, 2008

van informar que les pràctiques d'intervenció centrades en la família en què els pares

estaven implicats de forma activa en la presa de decisions obtenien millors resultats. I

els membres de la família valoraven aquestes pràctiques d'ajuda de forma més positiva i

parlaven d'un sentiment de control personal més gran que els pares implicats en programes

que no estaven centrats en la família.
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2.2 Bases teòriques i empíriques del treball amb les famílies

La intervenció amb famílies està justificada, com ho demostra la definició d'atenció

primerenca recollida en el Llibre Blanc (GAT, 2000) i les actuals corrents de treball en

aquesta  disciplina, que estan fonamentades en una  sèrie de  models teòrics, que,

incloent-hi els elements bàsics de models tradicionals, els superen posant de manifest la

importància del context i de la interacció (Perpiñan, 2003):

 Concepció Ecològica: Destaca la necessitat d'intervenir en l'entorn natural del

nen fent possible el principi de normalització, i buscant en tot moment la integració

de l'individu. La casa i l'escola infantil són els entorns naturals on el nin/a

interactua i es desenvolupa, per tant és en aquests àmbits on s'ha de fer l'atenció

primerenca (García & Mendieta, 1998).

 Model Transaccional: Segons aquest model, la forma en què els nens

interactuen amb el seu ambient porta a modificar i a provocar respostes en ell.

Al seu torn, aquest ambient modificat repercuteix de nou en el nen afectant el

seu desenvolupament (Sameroff & Chandler, 1975, citat a Perpiñan, 2003). La

contínua i progressiva interacció dinàmica entre el nen i l'ambient fa que sigui

possible el desenvolupament. Per tant l'Atenció Primerenca ha d'incidir en tots dos

elements, el nin i l'entorn, avaluant aquesta influència bidireccional i afavorint la

incorporació d'elements que enriqueixin aquesta relació.

 Teoria general de sistemes: Entenem l'infant com un sistema ampli en el qual

estan implicats diversos subsistemes: la família, l'escola  infantil, l'equip

d'Atenció Primerenca, i cadascun d'ells amb una sèrie de característiques i

necessitats diverses, però que s'influeixen mútuament. L'anàlisi rigorosa del

funcionament de cada un dels sistemes i de les interaccions entre els mateixos, fa

possible una adequada intervenció (Cunningham, 1985, citat a Perpiñan, 2003).

2.3 Les famílies en el context de l’atenció primerenca

L'origen del treball centrat en la família en atenció primerenca s'associa amb canvis

importants en la concepció de la pròpia discapacitat   i en   la manera de  proveir

els suports necessaris a l'infant i a  la família (Brown, Galambos, Poston & Turnbull,

2007, citat a Balcells, Gine, Gràcia & Vilaseca, 2008). En efecte, a finals de la dècada

dels vuitanta i principis dels noranta es produeix el que ha vingut a cridar-se un canvi de

paradigma en la concepció dels problemes en el desenvolupament
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i, en particular, del que llavors es coneixia com retard mental; entre altres aspectes, dit

canvi es caracteritzava per deixar de focalitzar l'infant i les seves condicions de dèficit per

a prestar atenció als diferents contextos en què aquest es desenvolupa i en

concret a  la família; de  la  mateixa  manera, l'objectiu passa  de prioritzar la "atenció

als pares" a aprendre a "treballar amb els pares". En conseqüència, no es

persegueix tant buscar la "participació dels pares", en general les mares, en

la provisió del servei, sinó posar la família, en el seu conjunt, al punt de mira

i centre de l'atenció.

ATENCIÓ PRIMERENCA I FAMÍLIA

3.Atenció primerenca: pràctiques centrades en la família a Espanya

Durant els anys que s’ha desenvolupat l’Atenció Primerenca a Espanya, aquesta ha estat

sota una concepció d’una estimulació rehabilitadora. Si bé amb els anys aquesta concepció

ha anat evolucionant per incorporar a les famílies dins la intervenció, per tal de fomentar

la seva participació. Aquesta evolució ha estat més lenta que a altres països, això es deu

a què la investigació en Atenció Primerenca a Espanya es produeix des de les últimes

sis dècades (Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Dins els models que han tengut en compte a la família, cal destacar que el model més

investigat a Espanya en relació al paper de la família és el model integral. Entre ells destaca

un, on diversos autors amb idees comuns varen crear el Model Integral d’intervenció en

Atenció Primerenca (MIIAT). Com he dit abans es tracta d’un model integral, ja que, té

en compte la complexa realitat del nin. Ha d’actuar, per tant, sempre en aconseguir la seva

meta final (la consecució d’uns objectius i la seva generalització), en els diferents

ambients on el nin es desenvolupa. Aquest model sorgeix de la realitat de l’Atenció

Primerenca a la regió de Murcia. I pretén la potenciació de la capacitat física i mental

del nin amb patologia manifesta o en risc de patir-la, actuant sobre el nin, la seva família

i el seu entorn (García & Pérez López, 1999, Motos, García, Checa,

1999, citat a García, 2001).

Aquest no és un programa d’intervenció concret, més aviat pretén ser una filosofia de

treball d’atenció primerenca, un model d’intervenció, que com a model, s’autodomina

integral (Garcia, 2002). Per això, ha de ser entès com un marc teòric - pràctic que pot

servir per desenvolupar una intervenció primerenca més psicoeducativa, on s’intervé en
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l’entorn del nin i on hi ha una preocupació per una millora continua de la qualitat servei

(García, 2001).

Per aconseguir-ho, el MIIAT estructura un model d'organització del Centre de

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP) i un model de coordinació

d'aquest amb serveis i recursos aliens a ell. Però també pretén articular un cos teòric,

didàcticament estructurat, que justifiqui i avali les propostes d'intervenció (marc teòric,

del  qual  les neurociències constitueixen  un element  imprescindible), així com  un

conjunt de postulats teòrics-pràctics que guiïn aquesta intervenció (cos doctrinal o

postulats del model). Així, trobem en el MIIAT cinc elements clarament diferenciats,

els quals constitueixen l'actual cos del model, els quals són:

 Marc teòric multidisciplinari: on, a partir de referències a diferents disciplines

neurocientífiques, psicològiques, educatives i biomèdiques, es diferencia entre

els antecedents de l'Atenció Primerenca, la justificació teòrica de la seva eficàcia

i la fonamentació teòrica i pràctica de la intervenció.

 Delimitació conceptual: que coincideix àmpliament amb la realitzada pel Llibre

Blanc de l'Atenció Primerenca (GAT, 2000, citat a García, 2001) i que

transcendeix i impregna tots els elements que componen el MIIAT. Constitueix un

esforç per delimitar el contingut conceptual de la terminologia que emprem en

el MIIAT, així com el que des d'ell s'entén que és i no és l’Atenció

Primerenca (García Sánchez, Castellanos & Mendieta, 1998, citat a García,

2001).

 Modus operandi:: articulat a través de l'especificació de nivells d'actuació,

vessants i vectors d'intervenció, responsabilitats per a la figura del terapeuta-

tutor del nen, etc. (Castellanos, García & Mendieta, 2000).

 Model d'organització del servei: el qual pretén delimitar l'organigrama d'un

CDIAT que segueixi el MIIAT, les parcel· les d'actuació dels diferents

tractaments oferts o necessàriament disponibles, les seves interrelacions i la seva

ubicació i dependència dels diferents departaments que constitueixen el CDIAT

(Castellanos, García & Mendieta, 2000). El model d'organització s'articula, i

això és potser el més important, a partir de l'anàlisi de quins professionals o agents

intervenen en cada ubicació, ambient i moment (hospital, domicili, escola infantil,

centre escolar), i sobre quins objectius concrets d'intervenció en cada cas

(Mendieta & García, 1998).
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 Model de coordinació de recursos el qual proposa funcions concretes de

prevenció, detecció i intervenció (que constitueixen les tres vessants d'actuació

postulades des del MIIAT), per a programes específics a desenvolupar des de

diferents administracions públiques, amb la finalitat d'elevar l’Atenció Primerenca

a un pla veritablement universal i al major grau possible d'efectivitat (Mendieta &

García, 1998, VVAA, 2000, citat a García, 2001).

(García, 2001)

El MIIAT va provocar un gran avanç, ja que, tenia en compte la globalitat del nin. Un

model, que ressalta entre altres coses, el caràcter educatiu i psicoeducatiu de la intervenció

(Castellanos, García & Mendieta, 2000, citat a Garcia, 2002). Però una part del model es

basava en la intervenció mèdica rehabilitadora, que també formava part de la intervenció

global i integral sobre el nin i la seva família (García, Castellanos & Mendieta, 1998).

I a partir del model sorgeix tot un nou funcionament del centre. La intervenció es reparteix

en cinc   modalitats de   tractament: Atenció domiciliaria, Tractaments ambulatoris

en el centre, Suport a la integració socioeducativa del nin, Aules de dia i seguiment de

l’evolució  del nin/a. Per tant, podem observar com la intervenció es reparteix, una

sobre la intervenció directa en el nin, altres dirigides a la família, i altres serveis que

concentren els seus objectius d’intervenció simultàniament en el nin i la família

(Castellanos, Garcia & Mendieta, 2000). A més, el centre disposa d’un servei

d’investigació en Atenció Primerenca, on els mateixos autors que treballaven amb el

model varen esmentar la importància de fomentar la investigació de noves maneres

d’intervenir dins l’atenció primerenca, ja que, de cada pic es feia més evident la necessitat

de la interacció global, planificada i coordinada de distintes intervencions de la família,

amb la finalitat de donar resposta a totes les necessitats del nin (Alonso, 1997 citat a García

& Mendieta, 1998).

Segons García (2002) veien la necessitat de fomentar el paper actiu de les famílies, ja que,

s’adonen que en ella estan els responsables/tutors del nin amb discapacitat i aquesta és

l’únic element que roman estable, com a denominador comú, de tots els programes

d’intervenció en els que els nins participaran al llarg de la seva vida.
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Per això, varen anant evolucionant i millorant el model ecològic -transaccional, fitxant-

se en la intervenció sobre la família des de la figura del terapeuta –tutor del nin amb

necessitat d’Atenció Primerenca, i també per arribar aconseguir una millor qualitat dels

serveis (Senge, 2000 & FEAPS, 2001 citat a Castellanos, García, Gómez, Mendieta &

Rico, 2003). El model passa a denominar-se MIAAT (Model Integral d’Actuació en

Atenció Primerenca). Aquest es defineix com a integral, amb una intervenció global,

neuro-cognitiva i ecològic-transaccional. Es fonamenta en una comprensió sistèmica de

relacions familiars i de la seva dinàmica i en una aproximació ecològica- neuroconductual

al programa d’intervenció (Garcia & Mendieta, 1998).

Aquí deixen de banda la intervenció professional (clínica) i es centren en fomentar la

participació activa de la família en la intervenció del nin. Una intervenció, que es pot

entendre com a preventiva, de possibles patologies mentals o de problemes majors en la

dinàmica familiar. (Castellanos, García & Mendieta, 2000, García, Herrero, Rico &

Hernández Villena, 2001, citat a García, 2001). Aquesta evolució del model afirma que

la intervenció en l’Atenció Primerenca no es pot donar sols de manera ambulatòria en

els CDIATs (centres específics), sinó que a través d’ell ha de sorgir la planificació

d’actuacions en diferents entorns; en l’hospital, en el domicili familiar, en l’escola infantil

i després en el centre escolar.

Per tant, el MIAAT, delimita un modus operandi per la intervenció amb el nin i la seva

família, a partir d’un variat marc teòric multidisciplinari i una concreta delimitació

conceptual (Garcia, 2002, García, Castellanos & Mendieta, 1998 citat a Castellanos,

Garcia, Gomez, Mendieta & Rico, 2003). Tot això, a través de l’explicitació d’uns vectors

i eines d’intervenció, les quals es concreten en unes eines determinades d’intervencions

sobre el nin, a posar en pràctica per tots els professionals implicats (Mendieta & García,

1998, citat a Castellanos, Garcia, Gomez, Mendieta & Rico, 2003).

L’objectiu  del  model era aconseguir un  punt intermedi,  volia donar-li  poder a la

família, però sense excedir-se en les atribucions cap a ella. Ells defensen que la família

visqui els objectius d’intervenció com a alguna cosa inserida de forma natural en la seva

vida diària. Això duu cap a un nou model, ja que, els hi convenç més la idea d’aconseguir

en la casa un “entorn competent” pel desenvolupament del nin (Perpiñan,
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2000, citat a Castellanos, García, Gómez, Mendieta & Rico, 2003). Aquest model serà

explicat més endavant.

Alguns autors afirmen que aquest va ser un model intermedi, que va servir de pont fora

d'Espanya per la gradual implantació de l'actual enfocament centrat en la família

(Sherwindt,2008, citat a Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Seguint amb el model, l’autora Ana María Torrecillas (2010) en el seu treball

“Expectativas y actitudes de  los padres de niños discapacitados que  reciben

tratamiento de Atencion Temprana. La eficacia de su intervención” tenia l’objectiu de

conèixer les cognicions, sentiments i actituds dels pares amb el seu fill en un tractament

d’estimulació primerenca, concretament varen participar 51 progenitors.

Pel que fa a la metodologia utilitzada, va ser descriptiva, ja que, els mètodes experimentals

requereixen la manipulació de variables confirmatòries d’hipòtesis i això resulta poc idoni

en l’estudi de les ciències socials (Riba, 1993 citat a Torrecillas, 2010) amb un disseny

longitudinal, per descobrir els canvis que es produeixen el els individus.

Respecte a les expectatives i actituds dels pares amb nins que rebien el tractament

d’estimulació primerenca, els resultats més positius varen ser la valoració procedimental

i pare coterapeuta i els resultats més baixos eren factors relatius al protagonisme i

domini del rol parental i la recerca de recursos i suports socials.

Per una altre banda, referent a la situació d’Espanya els centres d’atenció primerenca

actuals no compleixen amb el principi d’aproximar a la família (GAT, 2000, citat a Garcia,

2003), no afavoreixen en aquest sentit la normalització de la dinàmica familiar i tampoc

la integració de la família, podent construir, en canvi, encara que sigui involuntàriament,

a generar a les famílies un sentiment de ser diferents o especials. Precisament per fomentar

la integració o inclusió del nin amb discapacitat en la seva família i en la societat,

juntament amb la demostrada major eficàcia i generalització de resultats positius, els duu

a plantejar-se com una fita de futur, la intervenció en entorns competents en detriment al

“tractament ambulatori” (García, 2003). Per tant, cerquen la facilitació dels entorns

competents dels quals  parla Perpiñan (2003) citat a Garcia (2003).
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El canvi de model es deu a l’aprenentatge del nin, ja que, com citen Escorcia, García,

Hernández, Orcajada, & Sánchez (2014) el nin aprèn, en tot moment, al llarg del dia. Però

ell ho fa poc, si és a base de repetició i especialment a través d’un aprenentatge situat,

contextualment mediat. Per això, encara que també aprengui el nin, el seu cervell no és

capaç d’aprofitar bé els llisons aïllades, fora de context, per molt bones i planificades que

siguin. Tots som conscients que a ells no els valdrà, com sí que pot valer a un adult,

la sessió intensiva (que encara es realitza actualment a la majoria de centres espanyols).

Tot això, duu a veure que els professionals han d’entendre que poden ser molt més

efectius treballant amb adults, que amb els nins (McWilliam, 2002).

En conseqüència, amb tot l’explicat abans el model més important per a la participació

activa de les famílies, és el que es fonamenta amb el model ecològic. Entre els autors

més destacats a Espanya trobam el model de Sónsoles Perpiñan: “generando entornos

competentes”, es tracta d’un model ecològic d’intervenció en Atenció Primerenca, on es

vol potenciar la percepció d’autocompetència dels pares i dels educadors dels nins amb

necessitats educatives especials. L’autora senyala que els contactes entre professional i

família han de planificar-se acuradament amb distints objectius i estratègies segons els

distints moments del procés, contemplant no solament les entrevistes (inicial, de

negociació, de seguiment i de tancament), sinó també la participació en les sessions

d’intervenció amb el nin i els contactes puntuals que cobren una especial importància

per la incidència que tenen en el control de les emocions en la família (Perpiñan, 2009,

citat a Robles & Sánchez, 2011).

Els objectius que segueix aquest model, segons la mateixa autora són:

1. Col·laborar amb la família en el disseny adequat del context físic, social i

afectiu en el que el nin es desenvolupi

2. Ajudar a les famílies a mantenir unes relacions afectives efectives amb en nin i

arribar a un ajust mutu

3. Proporcionar informació, suport i assessorament adequats a les necessitats de

cada família

4. Proporcionar els progressos en les distintes àrees del desenvolupament per

aconseguir la independència del nin

5. Afavorir el accés als distints recursos personals i socials que fomenten el

desenvolupament i l’autonomia del nin i de la família.

(Perpiñán, 2009: 151)
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Tal com senyala l’autora, el nin pot millorar com a conseqüència d’un tractament concret,

o de la intervenció d’un especialista determinat, però en tot progrés hi ha un mèrit

important  de la família que reforça i dóna suport en el context natural fent possible

que l’adquisició es generalitzi i això produeix que la implicació de les famílies es fa

evident en el desenvolupament dels infants (Perpiñan, 2009, citat a Robles & Sánchez,

2011).

Per una altra banda, el model de més rellevància a l’àmbit internacional en aquests

moments, el qual ja ha arribat a Espanya, i que sorgeix fruit del model ecològic és el model

centrat en famílies, on molts d’autors han investigat sobre ell i l’han aplicat arreu d’Europa

i a alguns centres d’Espanya.

De fet, les pràctiques centrades en famílies ja estan instaurades per llei en alguns països

com Portugal o Estats Units, on es van implantar de manera generalitzada des de la

promulgació del “Individual with Disabilities Education Act” (IDEA, 1990, citat a

Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Dins el model centrat en famílies trobem diversos autors que han treballat sobre ell,

establint diverses bones pràctiques que sorgeixen d’aquest model. Per aquest motiu he

decidit centrar el meu treball cap un anàlisi profund del model centrat en la família, amb

l’anàlisi dels seus seguidors i els resultats obtinguts a l’àmbit nacional i internacional, ja

que, actualment és el model més aplicat als països on més ha evolucionat l’Atenció

Primerenca i el que millors resultats ha obtingut.

4. El model centrat en la família

En aquest capítol que ens ocupa descriurem el Model d'Intervenció Centrat en la

Família, paradigma que sustenta la defensa del nostre treball de documentació.

Les pràctiques centrades en la família tenen el seu origen el 1950 (Rogers, 1951, citat a

Cañadas, 2013), moment en què es va començar a deslligar l’interès per la participació

activa del pacient en la intervenció, advocant per la seva implicació durant tot el procés.

Les primeres referències de serveis i cures centrades en la família daten de 1960

(Association for the Care of Children in Hospital), sent a posteriori moltes les

investigacions que han contribuït a desenvolupar i concretar el concepte de pràctiques

centrades en la família (Cañadas, 2013).
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L'enfocament centrat en la família, aplicat a l'Atenció Primerenca, dóna resposta més

efectiva que altres enfocaments (Dunst, Trivette & Hamby, 2007) a un conjunt de

necessitats i objectius en el treball amb el nen i amb el seu cuidador principal.

La fonamentació del model centrat en la família és doble. En primer lloc, la família és

vista com un mitjà per aconseguir millors resultats en els nens. Les famílies que tenen

recursos i capacitats poden proporcionar un ambient familiar nutritiu que satisfaci les

necessitats dels infants i donar  suport al seu desenvolupament, de manera  que  un

principi de la pràctica centrada en la família és la importància de forjar associacions

significatives amb les famílies (Bruder, 2000; Powell, Batsche, Ferro, Fox, i Dunlap,

1997, citat a Cañadas, 2013). La segona raó és que, més enllà de servir com un mitjà, el

benestar familiar en si és també el resultat a aconseguir pels serveis d'atenció

primerenca.

Iniciar un treball centrat en la família, requereix un canvi de  mentalitat que es

caracteritza per la interacció entre les necessitats dels familiars i els  professionals,

considerant a la família part activa durant tot el procés (Dunst, Johanson, Trivette i Hamby,

1991). Seguint les paraules de Winton "si anem a adoptar un enfocament centrat en

la família, la primera tasca és esbrinar el que les famílies volen, les seves expectatives,

les seves preocupacions i el que esperen aconseguir és involucrar-se en el programa"

(Winton, 2000, 31).

El model té com a objectiu principal capacitar la família atenent les seves singularitats,

ressaltant les seves fortaleses i confiant en les seves eleccions. Hem d'assumir que totes

les famílies tenen fortaleses, i l'èmfasi s'ha de posar en ressaltar més que en rectificar les

seves debilitats (Stonenam, 1985, citat a Cañadas, 2013).

El model centrat en la família té tres característiques principals que el defineixen (Allen

i Petr, 1996, citat a Cañadas, 2012: 132):

 S'aconsegueix canviar el concepte de poder sobre les famílies al de poder amb

les famílies, on el paper dels professionals es limita a donar-los suport en les

decisions sobre el seu fill (Dunst Johanson, Trivette i Hamby, 1991).

 S'abandona el model basat en patologies i s'adopta un model basat en

fortaleses (Bailey i McWilliam, 1993; Dunst, Trivette i Deal, 1988).
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 La família en la seva totalitat es converteix en la unitat de suport; ja no són

només el nen i la mare (Ainge, Colvin i Baker, 1998).

Aquest enfocament, sovint aplicat a etapes primerenques però amb grans implicacions per

a l'atenció a persones joves i adultes, suposa un conjunt de principis, creences i valors

que atorga  un paper essencial a  les famílies en la  planificació, provisió i avaluació

dels recursos disponibles per als seus fills amb discapacitat i que, per tant, respecta les

seves prioritats i decisions. Té com a objectius primordials l'empowerment o capacitació

de les famílies i la millora de la qualitat de vida personal i familiar (Bruder, 2000;

Dunst, 2002; Espe-Sherdwindt, 2008, citat a Peralta & Arellano, 2010). Per tant, els dos

components més característics d'aquest enfocament centrat en la família són:

(A) L'establiment d'una relació col·laborativa entre famílies i professionals

Les famílies cobren un paper actiu des del primer moment del procés i es converteixen

en col· laboradors, a un mateix nivell, dels professionals que els atenen, establint una

relació d'igual a igual. El reconeixement d'aquesta  igualtat és el primer  pas per

aconseguir una relació veritablement col· laborativa, en la qual el lema és "Pares com a

companys", el que implica i exigeix per part dels professionals, el respecte tant als seus

valors culturals únics com al seu propi concepte de família.

Sintèticament, segons Turnbull, Turnbull, Erwin i Soodak (2006) citat a Peralta &

Arellano   (2010),   les relacions col· laboratives entre professionals i famílies es

caracteritzen per 7 principis: comunicació oberta, competència professional, respecte,

compromís, igualtat, defensa dels drets i confiança.

(B) El desenvolupament d'oportunitats per a la capacitació de les famílies.

L'objectiu del model és treballar en aquesta direcció, ja que "les famílies que se sentin

capacitades i que confiïn en la seva capacitat per influir en els serveis i en el

desenvolupament dels seus fills, són menys vulnerables als resultats negatius i en canvi

tenen un efecte positiu en la percepció de la qualitat de vida familiar "(Bailey, 2006,

231, citat a Peralta & Arellano, 2010). De fet, la capacitació és un component fonamental

de la qualitat de vida familiar, de manera que els suports haurien de
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proporcionar de manera que les famílies puguin tenir control sobre les condicions i

successos de les seves vides (Schalock, 2004, pàg. 33, citat a Peralta & Arellano, 2010).

En aquest sentit, hem d'entendre que l'Atenció Primerenca no és una pràctica en on estigui

en joc "el poder". Del que estem parlant és que el professional "expert" ha d'utilitzar el

seu coneixement i bon fer, no per  simplement "fer" ell i generar dependència de la

seva figura; sinó per "ensenyar" i "orientar l'aprenentatge" que faci competent al cuidador

principal, ho faci créixer a nivell personal  i en la seva competència per atendre les

necessitats del seu nen. I això no vol dir, en cap moment, que el professional hagi

d'ensenyar a ser "professional" al cuidador principal, ja que aquesta és una pràctica de la

qual precisament, i de forma explícita, defuig l'enfocament centrat en família (Escorcia,

García, Hernández, Orcajada & Sanchez, 2014).

Aclarit aquest punt, hem de considerar   que "empowerment", al nivell tècnic

que ens interessa, no només és "donar autoritat legal" sinó també tornar a posar, en

mans dels pares, el control de les seves vides i de la del seu nin (Escorcia, García,

Hernández, Orcajada & Sanchez, 2014).

Aquesta idea de donar poder, en el sentit de retornar el control sobre les seves vides a

la família, si és important i una clau prioritària en l'enfocament centrat en la

família. I per aconseguir-ho, una pràctica essencial serà implicar contínuament als pares

en el que cal fer i en la presa de decisions sobre el que cal fer (Escorcia, García, Hernández,

Orcajada & Sanchez, 2014).

Per tant, el model va suposar un pas superior en el nivell d'implicació familiar en què els

professionals assumeixen el paper de "col· laboradors" per enfortir la capacitat de la

família i mobilitzar els recursos necessaris perquè millorin el seu funcionament.

S'estableix així un equilibri de poder en les relacions família-professional que suposa

considerar més un model d'enfortiment i capacitació que d'ajuda (Rappaport, 1981, citat

a Cañadas, 2012).

Per una altra banda, tal com assenyalen Dunst i Trivette (1994) i Dunst, Johanson, i

TrivetteHamby (1991) citat a Cañadas (2012: 132-133), els programes de suport a la

família es regeixen per sis principis fonamentals:



26
26

1.   Promoure la comunitat a través de la facilitació dels contactes entre

persones que comparteixen valors i necessitats, de tal manera que es creï

una interdependència mútuament beneficiosa.

2. Mobilitzar els recursos i els suports que permeten trobar respostes flexibles i

individualitzades a les necessitats de cada família.

3.   Compartir les responsabilitats i fomentar la col·laboració entre les famílies i

professionals per establir relacions eficaces.

4.   Respectar les creences i els valors de la família.

5.   Enfortir les capacitats de funcionament de la família i les habilitats

necessàries per mobilitzar recursos sense centrar-se en els aspectes febles.

6.   Adoptar pràctiques "proactives" a través d'un model de promoció de les

competències familiars.

Els programes segons el model d'intervenció centrat en la família, elaboren per a cada

família un Programa individualitzat de suport familiar (PIAF) que recull els processos

d'avaluació, així com les accions concretes que s'han de realitzar (Bailey i McWilliam,

1993, citat a Cañadas, 2012). Mitjançant el qual obtindrem informació sobre les

necessitats, habilitats, creences i valors de la família, objectius del nin i de la família, la

coordinació necessària dels diferents serveis, etc.

El programa individualitzat de suport a la família s'elabora juntament amb la família

establint una mena de "contracte acordat" en què s'especifica el que s'ha de fer i després

ha de ser avaluat. Ha de reflectir un pla acordat que estableixi la intervenció que s'ha de

realitzar, així com els objectius, estratègies, responsabilitats i procediments d'avaluació.

Aquest document escrit hauria de ser avaluat regularment per les famílies i els

professionals (Cañadas, 2012).

A més, les visites domiciliàries són la pràctica més congruent en els serveis d'atenció

primerenca que segueixen el model centrat en la família. McWilliam (2008) citat a

Cañadas (2013) les defineix com la trobada entre professionals i família en un lloc habitual

per al nen, com pot ser la casa o un altre context comunitari. No hem de confondre les

visites domiciliàries amb un simple canvi de l'espai físic en el qual es realitzen les activitats

terapèutiques. El nou paradigma suposa que la intervenció dels professionals en el context

sigui per donar suport a les famílies en estructurar estratègies i implementar-les.
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En referència a l’avaluació cal indicar que històricament, potser a causa de la tradició

psicològica, en atenció primerenca l'avaluació del nen s'ha centrat en les proves

estandarditzades, malgrat les seves conegudes limitacions (Dunst i McWilliam, 1988, citat

a  Cañadas, 2013). A  diferència d'aquestes, una avaluació en entorns naturals permet

conèixer les necessitats funcionals, que sovint es passa per alt, quan els professionals es

basen exclusivament en una intervenció centrada en el nen per establir els objectius

d'intervenció. Òbviament, els resultats de proves són descontextualitzats i no tenen res a

veure amb les rutines de la vida quotidiana (Bagnato, 2006; Bronfenbrenner, 1986;

Gallimore, Weisner, Kaufman, i Bernheimer, 1989, citat a Cañadas, 2013).

En els programes centrats en la família, s'utilitzen proves dissenyades per identificar les

necessitats en les rutines del nen i que són identificades pels pares. Una vegada que

s'identifiquen les necessitats, l'objectiu de la intervenció ha de ser ajudar les famílies per

millorar el desenvolupament seus fills, oferint-los oportunitats d'aprenentatge en ambients

naturals, com és el domicili (Dunst, Hamby, Trivette, Raab, & Bruder, 2000, citat a

Cañadas, 2013) .

Per tant, la família és part activa de tot el procés (Dunst, Johanson, Trivette i Hamby,

1991). S'estableixen grups de treball transdisciplinaris en els quals els pares fins i tot

són considerats part de l'equip (Shonkoff i Meisels, 2000; Shonkoff i Meisels, 1990,

citat a Cañadas, 2012). Totes les decisions en les àrees d'avaluació, planificació i execució

del programa es prenen per consens, i encara que tots els membres de l'equip comparteixen

la responsabilitat de planificar la intervenció aquesta només és executada per la família i

el professional designat administrador del cas, tutor o coordinador.

Per tant, el model centrat en famílies és un constructe que pot ser abordat des  de

diferents punts de vista, moltes vegades complementaris, els quals poden desenvolupar,

a la vegada, diferents programes o pràctiques concretes d’Atenció Primerenca.

Trivette & Dunst (2000) citat a   Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez,

(2014) identifiquen fins a 17 pràctiques centrades en la família basades en l’evidencia, les

quals s’agrupen en quatre categories:



28
28

1. Pràctiques en què les famílies i els professionals comparteixen la

responsabilitat i treballen en col·laboració. Aquest grup de  pràctiques se

centren en el desenvolupament de relacions positives entre professionals i

cuidadors del nen, en compartir la informació i la presa de decisions, en què les

famílies poden participar precisament per estar informades.

2. Pràctiques que enforteixen el funcionament familiar. Aquest grup de pràctiques

emfatitza proporcionar ajudes i recursos de manera que els pares guanyin

confiança i sensació de competència, usant per a això no només suports formals

sinó també informals, que contribueixin també a normalitzar les dinàmiques de

la vida familiar.

3. Pràctiques individualitzades i flexibles. Aquest grup de pràctiques emfatitzen la

importància d'ajustar la intervenció per adaptar-se a les necessitats, prioritats i

valors de cada nen i família; de no fer suposicions sobre les creences i valors de

la família. Es preocupen de proporcionar suports i recursos de manera que no

incorporin estrès en la vida familiar.

4. Pràctiques basades en les fortaleses i recursos. Aquest grup de pràctiques subratlla,

no  només  la identificació  de les fortaleses  de cada nen i  la seva família,

sinó l'ús d'aquests punts forts com a via per a la construcció de mitjans per a la

intervenció.

El més implantat fins aleshores a Espanya, gràcies a la col·laboració i suport de l’autor

és el model d’intervenció en rutines que proposa Robin McWilliam (2010) citat a Escorcia,

García, Hernández, Orcajada & Sánchez (2014), que treballa especialment amb una

sèrie d’eines, així com fa unes recomanacions sobre com desenvolupar la interacció amb

la família, com afavorir la comunicació, la recerca de suports, etc. Aquest serà

objecte d’estudi més endavant.

4.1 Resultats sobre les bases conceptuals del model

Pel que fa als resultats obtinguts, Trivette, Duns, Boyd i Hamby (1995) citat a FEAPS

(2008) informaren que les pràctiques d’intervenció centrades en la família, en la que els

pares estaven implicats de forma activa en la presa de decisions obtenien millors resultats.

Els membres valoraven aquestes pràctiques de forma més positiva i parlaven d’un

sentiment de control personal major que els pares implicats en programes no centrats en

la família. Seguint, Davies (1995) citat a Cañadas (2012) afirma que les evidències

indiquen que les pràctiques centrades en la família obtenen millors resultats
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tant per a pares com nens, sent les més demandades per complir les expectatives de les

famílies.

Cal dir, que fa molt que les neurociències ens van ensenyar que els canvis plàstics en el

sistema nerviós del nen, aquests que busquem per ajudar a superar els problemes que li ha

ocasionat la discapacitat, són majors quan la iniciativa del nen guia el seu aprenentatge i

la seva interacció amb el medi, persones o objectes (Anastasiow, 1990; Nelson, 2000;

Tierney & Nelson, 2009, citat a Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

Per  tant, treballar en entorns naturals permet generalitzar els aprenentatges. Els

cuidadors habituals passen moltes hores amb els nens oferint gran nombre d'oportunitats

per aprendre i que no es poden limitar a les visites setmanals dels professionals (Dunst,

Bruder, Trivette, Raab i McLean, 2001). Enfortint als cuidadors informals millorem

l'eficàcia dels programes (Barnett i Clements, 2003; Valentine, 1993, citat a Cañadas,

2012). A la pràctica, els programes amb més èxit són aquells que ajuden a les famílies a

ser més competents i redueixen al màxim la participació del professional (Dunst i Trivette,

1994: 170, citat a Cañadas, 2012).

Els resultats dels estudis indiquen que les pràctiques centrades en la família aporten

grans beneficis tant per a pares com per als nens, incloent-hi, entre altres, un major

benestar psicològic i satisfacció amb els serveis rebuts (Rosenbaum,1998, Stallard i

Hutchinson, 1995, citat a Cañadas, 2013).

Per arribar a aquesta conclusió que la família és el punt clau en la intervenció, molts van

ser els estudis realitzats, molts abordatges van ser fets per  diversos autors fins a

entendre que era essencial un abordatge centrat en la família (Allen & Petr, 1996;

Bruder, 2000; Dunst, 1998, citat a Madge & Cleofé, 2012).

Segons Mahoney, Bella, i Willson (2005), citats per Pereira & Serrano (2010), en

introduir les activitats d'aprenentatge del nen amb el suport dels pares es defineixen els

estils parentals i les pràctiques d'ensenyament que tenen la major oportunitat d’influenciar

al nen de forma positiva en el seu desenvolupament. Els pares que donen suport i es

comprometen en l'adquisició de competències per part dels fills, són els més capaços de

brindar oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament per als seus fills. Els
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nens que experimenten estils parentals adequats mostren nivells de desenvolupament i

competències més elevades.

La filosofia del model centrat en la família sembla ser un fort predictor de l'èxit dels

programes, però les actituds dels professionals semblen no ser congruents amb les

pràctiques (Alliston, 2007, citat a Cañadas, 2012). Autors com Katz y Scarpati (1995) es

demanen perquè la filosofia del model és més forta que la realitat de les pràctiques

realitzades en els serveis. Bailey, Blasco y Simeonsson (1992) citat a Cañadas (2012)

esmenten que pot ser es degui a què els professionals lis falten habilitats per implicar a les

famílies. Autors com McWilliam, Rapport & Smith (2003) també citen la importància

de la preparació dels professionals per validar el model. Indiquen que el professional ha

de conèixer el funcionament del nin, les estratègies d’intervenció amb la família i tenir

habilitats de col· laboració. Altres autors afegeixen la importància de la formació per a

treballar amb famílies tant a nivell emocional com educatiu (Blue- Banning, Summers,

Frankland, Nelson & Beegle, 2004; Dinnebeil, Hale, Minke & Scott, 1995; Park &

Turnbull, 2002, citat a Cañadas, 2012).

I altres barreres es poden deure a la falta de temps, recursos humans i / o financers

(King, 2000; Litchfield & MacDougall, 2002, citat a Cañadas, 2012), a la manca de suport

de l'organització en què es treballa i a la falta d'una formació professional sota un model

mèdic (Lawlor & Mattingly 1998; Bruce, 2002, citat a Cañadas, 2012).

Per aconseguir el bon funcionament del model diversos autors expliquen que el grau de

participació de la família en els programes és una mesura de l'èxit aconseguit pels

programes centrats en la família (Gallagher, Rhodes & Darling, 2004; McCracken &

Baglin, 2000; McWilliam, Snyder, Harbin, Porter & Munn, 2000, citat a Cañadas,

2013). En aquest sentit, un estudi realitzat a 6 centres atenció primerenca per a nens

sords d'Israel, que treballaven amb aquest model des dels anys 90 va revelar que l'èxit dels

programes es deu a la motivació tant de professionals com de pares per mantenir una

col· laboració activa així com la voluntat de respectar les eleccions de la família en tot el

procés (McGregor, 1960, citat a Cañadas, 2013).

Dunst, Trivette i Hamby (2007) van realitzar un meta-anàlisi sobre les pràctiques centrada

en la família i la seva relació amb diferents aspectes  de la conducta dels

professionals, la família i el funcionament del nen. Els investigadors van identificar dos

components de les pràctiques professionals que van marcar la diferència dels programes
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centrats en  la família en  Atenció Primerenca respecte a l'ús d'altres programes:  la

participació i el component relacional (Able-Boone, 1993; McBride, 1993; Dunst, 2000,

citat a Dunst, Trivette & Hamby, 2007). La participació s'entén com l'actitud proactiva del

professional en donar suport als pares perquè solucionin els seus problemes i adquireixin

les capacitats necessàries per enfrontar-s'hi. D'altra banda, el component relacional fa

referència a l'escolta activa i reflexiva, al costat de l'empatia i calidesa dels professionals

implicats en les pràctiques clíniques (Brammer, 1993; Combs i Gonzales,

1994, citat a Cañadas, 2013).

Una altra investigació adverteix que els pares solen deixar poc marge per fomentar

l'autonomia dels seus fills/es amb discapacitat (Zulueta i Peralta, 2008, citat a Peralta &

Arellano,2010). En part això es deu al fet que proporcionen entorns molt estructurats i

mostren  un estil d'interacció excessivament didàctic, directiu i intrusiu (González-

Torres, 2006; Hodapp i Fidler, 1999, citat a Peralta & Arellano, 2010), que no afavoreix

el desenvolupament de la conducta autodeterminada (Grigal, Neubert, Moon i Graham,

2003, citat a Peralta & Arellano,2010). Algunes famílies subestimen les capacitats dels

seus fills i es posicionen del costat de la sobreprotecció. D'altres, en canvi, sobreestimen

les capacitats i aclaparen als seus fills amb tasques que van més enllà de les seves

possibilitats (Peralta, 2008, citat a Peralta & Arellano, 2010).

Diversos estudis d'investigació recents assenyalen   que els pares subratllen la

importància d'una relació emocional amb els professionals, caracteritzada per la mútua

confiança, l'estabilitat al llarg del temps i una comunicació clara (Carlhed, 1998; Dinnebeil

& Rule, 1994; Stenhammar & Ulfhielm, 1998, citat a Björck, Carlhed & Granlund, 1999).

En aquest sentit Dunst (1985) considera que la capacitació de la família s'aconsegueix a

través de la relació positiva professional-família, al que denomina Partnership

(Col· laboració) En el model centrat en la família s'estableix una relació entre els

professionals i les famílies que es regeix pel respecte als atributs, habilitats, talents,

recursos i aspiracions de les famílies (Saleebey, 1996, citat a Cañadas, 2013).

A vegades, hi ha altres factors que dificulten la implementació de la pràctica centrada en

la família. Crais (2010) va realitzar un treball en el qual va identificar factors relacionats

amb l'estructura i clima de l'organització, així com l'absència de polítiques comunes.

També s'han identificat dificultats a causa dels mètodes de prestació de serveis,

disponibilitat de recursos limitats, així com l'absència de temps perquè els coordinadors
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puguin programar. Altres factors identificats van ser l'escassa formació dels

professionals en la matèria, inestabilitat laboral i els escassos recursos personals en relació

al nombre de famílies a les quals atendre (Stroul, 1986, citat a Cañadas, 2013). Però també

cal considerar que certes actituds dels professionals poden obstaculitzar l'èxit dels

programes, com la falta de comprensió i valoració de les pràctiques centrades en la família

(Baum & McMurray-Schwarz, 2004; McWilliam, Maxwell, & Sloper,

1999, citat a Cañadas, 2013), la manca de voluntat per reconciliar-se amb punts de vista

de les famílies que difereixin dels seus (Minke & Scott, 1995, citat a Cañadas, 2013), la

manca d'habilitats per implicar i treballar amb famílies (Flynn & Nolan, 2008, Cañadas,

2013) o la inadequada visió de l’important paper que les famílies ocupen per als seus fills.

Les barreres només poden ser eliminades quan els professionals actuen des de la humilitat,

acceptant la seva  intervenció com un element més entre el conjunt d'actuacions i

recursos presents en l'entorn natural del nen (García, 2001, Perpinyán,

2003, Sameroff & Fiese, 1990, citat a Cañadas, 2013).

5. El model d’intervenció de McWilliam: basat en entorns naturals i rutines
Seguint amb el punt anterior, l'enfocament centrat en la família és un constructe que pot

ser abordat des de diferents punts de vista, moltes vegades complementaris, els quals

poden desenvolupar, al seu torn, diferents programes o pràctiques concretes d'Atenció

Primerenca. Per exemple, per dur a terme un enfocament centrat en la família podem

aprofitar-nos del model d'intervenció en entorns naturals rutines que proposa Robin

McWilliam (2010) citat a Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez (2014).

Robin McWilliam és el catedràtic de filosofia, director del centre “Siskin Center for Child

and Family Research” de Tennessee i un dels autors més destacats del model centrat en

la família, que basa el model en bones pràctiques en entorn naturals i en rutines. Aquest

autor està col· laborant en diversos centres espanyols per implantar el model arreu

d’Espanya (Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez, 2014).

El model planteja un sistema integral i coordinat de la prestació de serveis d’Atenció

Primerenca, basat en la filosofia i la investigació i que té mesures per posar en pràctica

la filosofia. Aquest està sent utilitzat als Estats Units (Texas, Colorado, Nevada,
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Florida,..). La seva prevalença testifica el fet de què es tracti d’un model pràctic i

socialment vàlid (McWilliams, 2002).

El model va ser dissenyat per fer front a quatre problemes en l’Atenció Primerenca. En

primer lloc, la super especialització, que suposa que cada necessitat requereix un servei

i professional diferent. En segon lloc, moltes famílies i professionals tenen el pensament

erroni que quant més hores de serveis especialitzats millor. Tot i que l’evidencia mostra

que no és real que quantes més hores o més serveis sigui millor (McWilliam & Casey,

2004 citat a McWilliam, 2004). En tercer lloc, la recerca de la professionalitat en el

camp i l’objectivitat ha conduit a un distanciament entre els professionals i els objectius

dels pares. I finalment, les visites solen ser en una clínica o aula i els professionals

treballen enfocats al nin, envers de donar suport i eines perquè la família pugui treballar

diàriament amb el seu fill/a (McWilliam, 2004).

La intervenció primerenca en ambients naturals es pot resumir en un conjunt de

cinc components que proporcionen un pont útil entre la teoria i la pràctica sota una

(McWilliam,  2000 citat a McWilliams, 2004) visió ecològica  del  desenvolupament

(Bronfenbrenner, 1979, 1986 citat a McWilliams, 2004: 1). Aquests són:

1.   Entendre l'ecologia de la família,

2.   Planificació de la intervenció funcional,

3.   Els serveis integrats,

4.   Visites domiciliàries eficaces, i

5.   Consulta de col·laboració per a la cura de nens.

Robin McWilliam (2003, 2010) citat a  Escorcia, García, Hernández, Orcajada &

Sánchez (2014) va desenvolupar un model que posa l'accent en cinc components: entendre

l'ecologia de la família a través d'eco-mapes; avaluació de les necessitats funcionals,

mitjançant una entrevista basada en rutinas-; la prestació de serveis transdisciplinaris

mitjançant l'ús d'un proveïdor de   serveis principal; visites domiciliàries basades

suport- a través de la consulta dels pares; i consulta de col· laboració per a la

cura de nens a través de la intervenció individualitzada dins de les rutines. "Aquests

serveis han de ser proporcionats en l'entorn natural del nen, preferentment a nivell local,

amb un enfocament orientat a la família i l'equip multidimensional".
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Per tant, el model de cinc competents de la intervenció en rutines consisteix en una sèrie

de principis que es descriuen a continuació (McWilliam, 2004):

 Totes les intervencions amb el nin/a es produeixen entre les visites dels

especialistes. Els nins/es aprenen amb el temps. L'adquisició de "prova i error",

per als cervells immadurs ocorre durant el dia, no agrupada en una sessió. Els nens,

per tant, adquireixen l’aprenentatge durant tot el dia.

 El tractament i la instrucció no són classes aïllades. Això es relaciona amb com

aprenen els nens i la generalització. Els adults poden prendre una lliçó d'un

professional, i pot aprendre d'una sola vegada una lliçó. Els nens petits no poden

aprendre bé en una sessió o transferir les competències apreses en un ambient

descontextualitzat de la vida quotidiana on se suposa que necessitaran les

habilitats.

 Cuidadors habituals del nen (és a dir, els pares i els mestres han de posseir els

objectius). Qui està proporcionant als nens les oportunitats d'aprenentatge entre les

visites dels especialistes? Si aquests professionals no són els habituals per al nen

és difícil la generalització. Per exemple, si s'espera dur a terme una intervenció

estranya que no s'ajusta a les seves rutines sinó al resultat que prové d'una prova i

que no té relació directa amb el cuidador, és probable que no es dugui a terme.

Alhora, el camp de la intervenció primerenca es va organitzar com si es tractés

de professionals que realitzen sessions de teràpia únicament amb el nen donant lloc a pocs

beneficis sobre el seu desenvolupament (Dunst, 1985). Els cuidadors, però, són importants

i poden exercir molta influència en el desenvolupament i l’evolució del nen, perquè

passen moltes hores amb ell cada setmana. Al seu torn, li poden proporcionar confiança i

competència als seus cuidadors, perquè els adults sí que poden aprendre en períodes de

temps petits i generalitzar  l'aprenentatge. La nostra  millor ruta  per aconseguir els

resultats de l'infant, per tant, és a través dels cuidadors. Això ens obliga a considerar

seriosament el propòsit de la visita domiciliària. Aquestes visites són un dels components

del model. La següent taula mostra cadascun dels components amb la pràctica

específica corresponent (McWilliam, 2000 citat a McWilliam, 2004):

Components del model Pràctica específica

Comprendre el model ecològic de la família Ecomapa

Planificar intervencions funcionals Pla d’Intervenció individualitzat
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Serveis Integrats Principal proveïdor del servei

Visites domiciliares efectives Intervenció basada en rutines

Col· laborar amb altres recursos i centres Integrar serveis

Per tal, d’augmentar l’oportunitat de la família, perquè aquesta creí decisions

significatives i participi en la intervenció, es requereix que el model sigui transdisciplinari

(Raver, 1991, citat a McWilliam & Strain, 1993). A través de l’alliberament de rols i

el paper d’acceptació per part dels especialistes ens trobem davant uns serveis

transdisciplinaris que fomenten un enfocament integral d’infància i família, fent eficients

les intervencions de la família (McWilliam & Strain, 1993).

Per ajudar al professional en la transició del model i que adopti un enfocament en

rutines, McWilliam (2004) proposa   una sèrie de documents en els quals s'explica al

professional com preparar les famílies, com realitzar l'entrevista, el ecomapa, oferint

consells i suggeriments sobre què preguntar, on, com i en   quin moment. Així

mateix el professional disposa de documents d'autoavaluació que li permetran seguir

millorant en la seva tasca. Tota aquesta documentació que permet aplicar el model,

està situada a l’apartat d’annexes.

5.1 Pràctiques i eines del model basat en entorns naturals i rutines

Ecomapa: Neix com una alternativa al mètode tradicional d’entrevista que recull sols

preguntes sobre els nins. En canvi, aquest permet una aproximació ecològica de la família

(McWilliam, 2004).

El desenvolupament d'un ecomapa amb una família pot ser beneficiós per a la família,

ajudant-lo a identificar els suports formals i informals que té, així com la relació establerta

amb cada un d'ells. En un ecomapa les primeres persones a determinar són les persones

que viuen amb el nin. Aquestes s’han de col·locar en el quadre central del mapa i no

s’han de fer preguntes sobre les relacions intrafamiliars d'aquestes persones que conviuen

a la mateixa llar. Després es col· loquen els suports informals per sobre de la família i per

completar-les fan preguntes sobre la família de la mare, el pare, amics, veïns i familiars.

Els suports intermedis són per exemple, els feligresos d'una parròquia i amics de la feina.

I els suports formals inclouen a metges, mestres, terapeutes, i altres recursos.
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El gruix de les línies (que es dibuixen al mapa) representa els tres nivells de suport. La

línia més gruixuda representa els suports més forts, les línies una mica més primes

representen els agents de suport moderat i la línia més prima representa els agents que

estan presents, però no proporcionen molt suport addicional. Les línies de punts

representen les fonts d'estrès, és a dir, les persones properes que més que donar suport

generen ansietat en algun membre de la família (McWilliam, 2004).

L’entrevista basada en rutines

Hi ha múltiples maneres de recopilar informació de les famílies que reben serveis

d'intervenció primerenca (Woods & Lindeman, 2008, citat a Casey, McWilliams &

Sims, 2009). En aquest punt, s’explica l'entrevista basada rutines (RBI; McWilliam,

1992, 2005 citat a Casey, McWilliams & Sims, 2009) que va ser desenvolupada per a

satisfer una sèrie de necessitats, incloent-hi la recopilació d'informació i la planificació

d'intervencions.

Autors com Casey, McWilliam & Sims (2009) van fer un estudi sobre l’eficàcia d’utilitzar

el RBI pel desenvolupament de l’Atenció Primerenca. La hipòtesi que el RBI es traduiria

en una major satisfacció de la família amb el desenvolupament de l’Atenció Primerenca,

en el procés, en més resultats, i en més els resultats funcionals que el desenvolupament

dels procediments tradicionals. El procés es va dur a terme a través de l’escala “Goal

Functionality” (McWilliam, 2005, citat a Casey, McWilliam & Sims,

2009).

RBI es tracta d’un mètode que serveix per conèixer les prioritats de les famílies i els

objectius funcionals que s’han d’establir en el programa individual d’intervenció.

Les rutines no són activitats que el professional estableixi amb la família, sinó que són

activitats que ocorren naturalment amb certa regularitat. Però, com és molt  difícil

recollir tot el que passa en les rutines; en el primer moment de l’entrevista demanem sobre

les principals preocupacions de la família i al final, demanem si hi ha alguna cosa més que

vulguin contar (McWilliam, 2002).

Aquest model per treballar amb nens amb discapacitat consta  de  dues entrevistes

basades en rutines- una amb la família i una amb el mestre.
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Cal dir, que els professionals i els pares que han vist o participat en una d'aquestes

entrevistes s’han sorprès per la quantitat d'informació que emergeix sobre l’estat del

desenvolupament del nin, la vida de la família en el dia a dia i els sentiments dels membres

de la família o del mestre entrevistats (McWilliam & Clingenpeel, 2003).

Les sis etapes que s’han de seguir són:

1. Preparar a les famílies per informar sobre l’entrevista en rutines

2. Les famílies informen sobre les seves rutines

3.   El mestre informa sobre les rutines de l'aula

4.   Entrevistador revisa àrees de preocupació i resistència

5. Família selecciona resultats

6. La família posa els resultats en ordre de prioritat

(McWilliam & Clingenpeel, 2003)

La "Full de preparació de l'entrevista", simplement consisteix en demanar a la família i

al professional que pensin com és el funcionament del nen en les rutines diàries. Una

altra dimensió de la preparació és establir on i quan l'entrevista es durà a terme. La família

ha de tenir lliure elecció o una àmplia varietat d’opcions.

Per tant, l'entrevista en si comença amb la informació que les famílies aporten de les seves

rutines i, si fos possible, també s’ha de demanar a altres cuidadors, com a mestres. Totes

les preguntes s'han de fer durant les discussions de les rutines, els especialistes no fan

preguntes relatives a temes concrets de les seves disciplines perquè aquí no actuen

d’experts (McWilliam, 2004).

Si ho desitja, l'entrevistador pot obtenir una puntuació d'aquesta satisfacció amb la

rutina a través del "Full de control de l'avaluació del nen". Per a les rutines a l'aula, la

pregunta no és sobre la satisfacció del cuidador, sinó de l'ajust entre la rutina i el nen,

podent-ne utilitzar el full esmentat (McWilliam, 2002).

Els resultats de l'entrevista  de rutines són funcionals, ja  que especifiquen les

necessitats de l'infant o la família recollides pels cuidadors principals en un context

identificat. En primer lloc, el professional s’ha de demanar si el problema és funcional.

El fet que el nen no pugui realitzar una habilitat en una prova estandarditzada d'una escala

no vol dir necessàriament que sigui important en la vida del nen. En segon lloc,
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el professional ha de ser capaç de proporcionar oportunitats d'aprenentatge relacionades

amb un problema triat per la família. En tercer lloc, els professionals tenen l'obligació ètica

de donar a les famílies informació. Per tant, si un nen no pot fer alguna cosa, s'ha

d'esmentar. Però han d’assegurar-se que la seva informació està basada en l'evidència i no

només en la tradició de la intervenció primerenca en la qual tots els dèficits han de ser

treballats (McWilliam, 2004).

S’han de generar 6-10 objectius, així l'entrevista tendeix a ser més específica que un

altre tipus d’entrevistes i els objectius assolits són de major nivell (McWilliam,

1998, citat a McWilliam, 2004). El principal objectiu és recollir conductes molt

especifiques i necessitats de la família que siguin possibles per incorporar-les a la llista

(McWilliams, 2003). Després de l’entrevista es redacten els objectius i estratègies entre

els professionals i la família i es va revisant en els següents mesos (McWilliams, 1992,

citat a McWilliam, 2004)

Principal proveïdor del servei: La figura del tutor: els professionals generalistes i

els especialistes

En el model, un professional actua com a tutor i dóna suport setmanal a la família, recolzat

per un equip d'altres professionals que presten serveis especialitzats per al nen i la  seva

família en visites domiciliàries conjuntes. La  intensitat de les visites domiciliàries

conjunta depèn del nin, la família i el mateix tutor.

La figura del tutor sorgeix per fer front a alguns dels problemes de l'enfocament

multidisciplinari, en el qual diferents professionals treballen directament amb el nen i la

seva família i poques vegades es comuniquen entre si. És el tutor el que dóna suport a la

família en la intervenció des d'un primer moment i el que coordina amb la resta dels

professionals, amb els especialistes en moments puntuals. Així, és més fàcil generar un

clima de confiança i és més eficaç pel que fa als recursos materials i humans utilitzats

(McWilliam, 2004).

El tutor o coordinador del pla individualitzat treballa amb la família independentment

que  pugui necessitar en un moment donat l'ajuda  d'un especialista d’acord a  les

prioritats  de la família. Tant el  professional generalista, professor o psicòleg, com

l'especialista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta o logopeda, poden exercir la figura del

tutor. Els generalistes passen la major part del seu temps a suport a famílies com a
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tutor. Els especialistes, per contra, passaran la major part del seu temps donant suport

als tutors en les necessitats que requereixin.

Normalment, el professional visitarà a una família un cop per setmana, tot i que es serà

flexible en aquest assumpte, adaptant-se a les necessitats particulars. Els especialistes

poden acompanyar al principi amb freqüència en visites conjuntes, però el normal acabarà

sent que les visites conjuntes es realitzin cada mes o fins i tot cada tres mesos. Per tant la

flexibilitat és la clau (McWilliam, 2004).

Visites al domicili

El mètode més comú per a la prestació de serveis per a nins petits són les visites a domicili,

però, poc s'ha investigat sobre les formes eficaces de prestació de serveis d'aquesta

manera. Cal dir, que el terme "visites domiciliàries" generalment es refereix a un context

més ampli: una "visita domiciliària" podria ocórrer en  un entorn  de la comunitat

amb la família, no només a la llar. La major part d'aquest apartat es referirà a les  visites

a domicili fetes  a la família a casa, però  tot en  principi es  pot aplicar

independentment de la ubicació real (McWilliams, 2008).

Cal dir, que realitzar moltes visites a la casa per dedicar-nos a treballar directament amb

el nin com si fos una clínica, no és el model basat en rutines. Molts professionals fins i

tot van amb la seva motxilla de joguines i ignoren la necessitat de les interrelacions dels

nins en desenvolupament i les seves famílies. Els professionals han d’oferir suport

emocional, material i d'informació (McWilliam & Scott, 2001),  i,  per això és

fonamental que compleixin les següents característiques: positivitat, capacitat de resposta,

orientació per a tota la família, amistat i sensibilitat (McWilliam, 1998, citat a McWilliam,

2002).

El nou interventor no sols proporciona informació a les famílies, sinó que també els hi

mostra que tenen materials disponibles per dur a terme els objectius, és encoratjador i

els dóna suport emocional (McWilliam, 2008).

També  la intervenció requereix suport material per a  les famílies inclou a) trobar

recursos per satisfer les necessitats bàsiques, b) els materials d'adaptació o aconseguir

l'equip necessari, i c) l'establiment de suport financer. La importància dels materials el

suport és subratllada per investigacions que mostren que l'adequació dels recursos d'una

família està relacionada amb benestar de la família i el compromís de la família per a la

intervenció del nin (McWilliam & Scott, 2001).
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L'enfocament basat en el suport a les visites domiciliàries, per tant, defineix l'estructura

per a una bona prestació de serveis (McWilliam, 2004).

Consulta de col· laboració pels nens: Suport a les aules

El professional també visita als nens a les aules. Aquí, els cuidadors naturals són els

mestres. Aquestes són les persones, que a més de la família, passen més hores amb el

nin i poden opinar sobre el seu desenvolupament.

Els que donen suport al mestre, independentment del seu perfil professional, estan actuant

com a especialistes. L'especialista pot proporcionar la intervenció primerenca a l'escola

de sis formes: (a) traient al nen de l’aula de manera individual, (b) traient al nen en petits

grups, (c) romanent amb un nen dins l'aula en un lloc a part (també conegut com fer-

se a un costat), (d) fent l'activitat en grup, (i) de forma individual dins de les rutines, i (f)

simplement assessorant (McWilliam, 1996, citat a McWilliam, 2004). Com podem

observar es tracta d’un continu que va des de la intervenció més segregada a la més

integradora.

En un estudi de 2 anys amb més de 80 nens es va comprovar que el més eficaç dels cinc

primers mètodes va ser treballar de manera individualitzada dins de les rutines, seguit

per l'activitat en grup (McWilliam, 2004). Aquests van ser els més efectius,

presumiblement perquè els professors van ser capaços d'aprendre què fer amb els nens i

portar a terme les intervencions entre les visites dels especialistes. A més, els especialistes

eren capaços d'aprendre dels mestres la millor manera de treballar amb els nens en el

context de l'aula.

Per  dur-ho a  terme,  l’especialista  i el professor  han de  parlar  sobre  les seves

expectatives. A més, l’especialista ha d'establir les regles bàsiques per maximitzar

l'impacte de la seva intervenció sense suplantar les funcions del professor. Mentre

l'especialista està en l'aula el professor presta atenció a com fa les coses. Cal dir, que és

molt més fàcil integrar els resultats funcionals que els no funcionals, i per això els

professors tenen més possibilitats d'integrar les estratègies en rutines funcionals.

Finalment l'especialista en atenció primerenca ha de decidir amb els mestres (a) quins

són els problemes, (b) quines són les solucions, i (c) la manera de treballar. Aquests

ingredients claus ajudaran amb la implementació d'un enfocament integrat (McWilliam,

2004).
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McWilliam & Scott (2003) expliquen un seguit raons per integrar aquestes teràpies a les

escoles:

 Perquè els nens aprenguin les habilitats que necessiten a un lloc que utilitzaran

 Perquè els nens han augmentat les oportunitats de practicar

 Perquè les relacions socials dels nins es fomenten.

 Perquè un nen no es perdi cap activitat de l'aula.

 Perquè els professors puguin veure el que els terapeutes fer per ajudar els nens i

aquests puguin ampliar les seves habilitats.

 Perquè els terapeutes puguin veure si les estratègies que es desenvolupen són

factibles.

 Perquè els mestres i terapeutes es centren en habilitats que seran d'utilitat

immediata per a un nen.

 Perquè els terapeutes poden treballar amb els mestres per abordar els problemes

que es presentin.

 Perquè l'avaluació es pot fer a través d'una varietat de rutines.

Cal esmentar que, el paper del mestre és clau, ja que, mitjançant la participació del nin/a

ha de promoure l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats. El mestre són els encarregats

d’orientar i millorar la participació dels infants a l’aula a través de 5 passes: la primera

és configurar l’entorn per promoure  la  participació del nin, la  segona és què els

materials i les persones que el nin amb discapacitat prefereix estiguin disponibles

perquè ell pugui participar de forma independent, el tercer pas tracta de que el cuidador

s’ha d’apropar al nin que no participa independentment, en el quart pas el mestre fa

participar aquests nins i el darrer pas, fa referència a què quan el nin mostra un

comportament o especifica una habilitat el cuidador li ha de proporcionar un reforç positiu.

(McWilliam & Scott, 2003)

Acabant aquest punt, on hem explicat el model basat en entorns naturals i rutines, així

com els seus mètodes, mostrarem una seria d’investigacions dutes a terme que mostren

l’aplicació del model centrat en les famílies, alguns d’ells utilitzant els mètodes i eines

de McWilliam.
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6. Investigació sobre la qualitat de les pràctiques centrades en família (a

nivell nacional i internacional)

FEAPS (2005) en el seu Pla de Qualitat defineix la qualitat com una millora dels processos

de gestió (organització del servei, i dels seus processos interns, així com la percepció i

satisfacció dels clients enfront dels serveis) i la millora de la qualitat de vida de les

persones amb discapacitat i les seves famílies.

En aquest punt, explicaré un seguit de treballs empírics sobre l’aplicació del model centrat

en la família en Atenció Primerenca, tant a nivell nacional com internacional. Tractarem

sobre les expectatives dels pares i dels professionals; en relació als seus fills amb

discapacitat i la seva capacitat d’apoderament, a les pràctiques als CDIAT (gestió,

planificació, intervenció i avaluació); sobre les relacions entre tutor o professionals i

famílies, sobre la coordinació dels centres d’Atenció Primerenca i les escoles infantils i

finalment, sobre el mètode d’investigació i la formació dels professionals. I tot seguit, a

l’apartat de conclusions analitzarem la situació actual del model i compararé la situació

que es viu als centres espanyols en comparació als internacionals.

Antes de començar cal dir, que a Espanya la taxa estimada d'Atenció Primerenca d'acord

amb dades de l’ Institut Nacional d'Estadística (INE) és d'entre 2,5% i 4% de la població

entre 0 i 6 anys (Gutíez, 2010). Per tant, és necessari realitzar investigacions sobre la

millora dels serveis per millorar la qualitat de vida dels seus usuaris i les seves respectives

famílies.

El primer article estudiat és el següent: “Valoración de la coordinación entre la

Atención Temprana y educación infantil por educadores de escuelas infantiles” dels

autors Francisco Alberto i María Cristina Sánchez l’any 2012, els quals realitzen una

investigació centrada en l'avaluació d’un programa de coordinació amb escoles infantils,

que desenvolupa el CDIAP i Atenció Primerenca de ASTRAPACE de Múrcia capital.

Varen participar educadors de 33 escoles infantils, amb un total de 39 professionals. I es

va realitzar un estudi, amb una mitja de 55 nins escolaritzats.

La metodologia que seguiren va ser quantitativa no experimental, de tall descriptiu i

mitjançant l'Escala d'Avaluació de Coordinació del CDIAT i Atenció Primerenca

avaluaren a les famílies, als educadors d'escoles infantils, orientadors d'equips educatius

i els terapeutes d'Atenció Primerenca dels infants que hi atenen. En aquest document es
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presenten els resultats de l'Escala d'Avaluació de la Coordinació realitzades a 39

educadors d'escoles infantils que tenien nens escolaritzats.

Pel que fa als resultats, cal destacar la importància que atorguen a la coordinació entre

els educadors de les escoles infantils i els centres d’Atenció Primerenca. Seguit, de la

importància que donen els educadors a què el professional del centre d’Atenció

Primerenca observi “freqüentment o sempre” el nin a l’aula. També es va confirmar la

bona pràctica sobre la dinàmica de funcionament (l’antelació a les visites, que el centre

tengui informació necessària sobre el nin pel treball). Tot i això, es van trobar

disparitats quant a  la freqüència  de  vistes, on el 100%  d’educadors indicaren la

necessitat d’augmentar-la.

La investigació també assenyala que el centre d’Atenció Primerenca demana sovint

molta informació a les escoles i en canvi els educadors assenyalen que mai o quasi mai

la sol·liciten al centre d’Atenció Primerenca, sols ho fa un 25,7% dels educadors i cal

dir que un 80,7% d’aquests reben la informació sol·licitada del centre. A més, els

educadors valoren que el CDIAT (Centre d’Atenció Primerenca) suposa un recurs per

entendre millor la discapacitat, ja que els hi aporta informació útil per organitzar la

intervenció i el treball quotidià amb el nin, així com per conèixer les patologies i

transmetir-les a les famílies. Tot i que, també esmenten que la informació que prové des

del CDIAT no és innovadora ni diferent de la que reben d’altres professionals. Per

acabar la investigació varen realitzar una enquesta a través, d’una pregunta oberta on els

educadors afirmaven que per millorar la coordinació amb els CDIAT s’hauria

d’augmentar el número i duració de les visites i també els recursos humans per dur a terme

una major atenció individualitzada, ja que en aquell moment no s’hi podia arribar.

Per tant, els resultats confirmen la utilitat d'un programa de coordinació com el que hem

avaluat per aconseguir l’objectiu de generar entorns competents per al desenvolupament

del nen (Perpinyán , 2003,  2009, citat a García & Sánchez, 2012); el que permet

aprofitar, en  major mesura, les possibilitats educatives i d'estimulació d'un entorn

natural com és l’Escola Infantil (Dunst, 2000, 2001, 2007 & Rantala, 2009 citat a

García & Sánchez, 2012).

El següent treball el va dur a terme una de les pioneres a l’àmbit nacional del model centrat

en famílies i una experta en l’aplicació del model basat en entorns naturals i rutines de

McWilliam.
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L’autora Margarita Cañadas en el seu treball “La participación de las familias en los

servicios de Atención Temprana en la Comunidad Valenciana” va realitzar un estudi

descriptiu per analitzar les pràctiques dels centres de l’Atenció Primerenca a Espanya

seguint el model centrat en la família, concretament a 25 centres d’Atenció Primerenca de

la Comunitat Valenciana i la duració va ser d’11 mesos (Cañadas, 2013).

En relació a la metodologia, fou quantitativa i qualitativa en l’anàlisi de dades. Es tracta

d’una investigació de camp, sota el paradigma crític o sociocrític de la metodologia de

la investigació, que pretén no sols conèixer la realitat, sinó també transformar-la. Per

medir la percepció dels pares i els professionals, va utilitzar “l’Escala d’Avaluació dels

Serveis d’Atenció Primerenca” traduïda i adaptada per Giné (2004) citat a Cañadas

(2013).

Tal com se senyala a continuació, els resultats mostren en relació a la percepció de les

famílies, que en el que menys se senten implicats és en la gestió del servei, seguit per la

participació durant el moment de la planificació de la intervenció. A partir dels resultats

l’autora Margarita Cañadas afirma que en els serveis de la Comunitat Valenciana les

famílies participen poc en aquest procés, sent els professionals els que planifiquen la

intervenció i a posteriori la presenten a les famílies. Existeixen en la literatura estudis amb

conclusions similars a les del seu treball. McWilliam i Er (2003) citat a Cañadas (2013),

van avaluar en 6 països les pràctiques professionals dels serveis d'AT ressaltant com una

de les majors mancances dels programes, el fet de què la selecció dels objectius

d'intervenció no es realitzi al costat de la família.

A més, els resultats també mostren que les famílies estan en desacord en l’avaluació

dels serveis, ja que els resultats mostren com les famílies troben que l’avaluació del nin

no es duu a terme en contextos naturals i que no se’ls implica a l’hora de com realitzar

l’avaluació. Aquestes dades coincideixen amb les que es van extreure en l'estudi de

Vilaseca (2004) citat a Cañadas (2013), en el qual es va corroborar que en l'avaluació es

fan servir diferents proves estandarditzades del desenvolupament, però es confereix

poca atenció a la informació que poguessin proporcionar les famílies, relegant-les un paper

de mers informants, més proper al paradigma tradicional (Dunst, 2004) citat a Cañadas

(2013). També coincideixen amb els obtinguts per McWilliam (2005) citat a Cañadas

(2013) en avaluar els serveis d'AT a Finlàndia i comprovar que l'avaluació es basa en

proves estandarditzades sense abordar les necessitats de les famílies.
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En canvi, el que obté millors resultats per part de les famílies és a formar part durant la

intervenció, ja que perceben una major participació i també assenyalen com a fortaleses

del servei l’amabilitat i el respecte dels professionals.

Seguint amb la investigació, en relació als professionals en el treball centrat en la

família, aquests atorguen a la gestió i el procés d’avaluació la puntuació més baixa, i

opinen  que és en  la fase de la transició  on  les famílies  tenen  un  major nivell  de

participació. En canvi, les famílies van manifestar el seu desacord amb les pràctiques

rebudes durant la fase de transició, com a un tràmit i considerant l'atenció rebuda

insuficient en relació a la transcendència que aquesta etapa té en la vida del nen i per a

la família.

Els resultats contrasten amb els obtinguts per Vilaseca (2004) citat a Cañadas (2013) en

el qual les famílies catalanes van manifestar un 90% de satisfacció amb les atencions

rebudes pel nen i la família en el procés de transició. Les famílies també esmenten que

no els hi ofereixen l’oportunitat de prendre decisions en la planificació de la intervenció,

és a dir, no tenen en compte a la família a l’hora de planificar les decisions relatives al

lloc, la freqüència o la intensitat de les activitats a realitzar.

Pel que fa a la intervenció, els professionals mostren una puntuació mitja en relació a les

creences i valors de les famílies i una puntuació molt baixa sobre la ubicació de la

intervenció, ja que un 64.6% asseguren no realitzar intervencions amb el nin en el

context de les seves rutines diàries. Per una altre banda, la major dificultat que troben és

proporcionar a les famílies material i informació en la llengua d’origen, així com la falta

d’implicació de les famílies en els programes de formació, d’avaluació i de millora dels

serveis. Entre els resultats obtinguts cal ressaltar un indicador, on el 100% dels

professionals refereixen que les intervencions es basen en les necessitats i prioritats tant

del nen com de les famílies. Aquesta dada, resulta contradictòria amb el resultat d'altres

indicadors en què la participació i implicació de les famílies han resultat ser els de

puntuacions més baixes. El resultat d'aquest indicador sembla ser un exemple de què la

percepció que els professionals tenen sobre la implicació de les famílies en les seves

pràctiques és més gran que la realitat. L’autora afirma que és possible que es degui a la

falta de formació i coneixement sobre el qual suposa en la  pràctica valorar les

necessitats i prioritats de la família segons el model centrat en la família (Cañadas,

2013).
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Cal dir, que els resultats de la investigació també reflecteixen l’interès i valor que els

professionals volen atorgar a la família durant tot el procés, però en la realitat, hi ha un

gran desconeixement del què són les pràctiques centrades en la família.

Per altra banda, l’autora explica que el grup de recerca de "Discapacitat i Qualitat de vida"

de la Universitat Ramon Llull liderat pel Dr. Giné, va realitzar un estudi en 2001 en el

qual es conclou que les famílies es mostren satisfetes amb els serveis que el seu fill rebia,

però que consideraven escàs el temps dedicat a elles (Giné, 2001, citat a Cañadas,

2013). De la mateixa manera, un treball realitzat per Vilaseca (2004) citat a Cañadas

(2013) tant famílies com a professionals dels centres d'Atenció Primerenca a Catalunya,

van identificar les pràctiques a un model clínic, centrat en la rehabilitació de l'infant i

relegant l'atenció a la família a un segon pla.

Com a síntesi de tot el que s'ha exposat, l’autora afirma que la implementació de

programes centrats en la família en la Comunitat Valenciana no sembla ser encara una

realitat (Cañadas, 2013). A la seva manera de veure, el problema no rau tant en la

cultura àmpliament acceptada del model expert, sinó que en el fons els professionals

creuen que ningú millor que ells coneixen el que s'ha de fer i que és una responsabilitat

professional fer-ho en la forma en què ho fan, tot i que cada vegada sembla més evident

que molts professionals s'obren al canvi que suposa adoptar un model centrat en la família

(Cañadas, 2013).

El següent article, tot i no fer referència a l’Atenció Primerenca, sí que tracta sobre un dels

aspectes primordials del model, que és la capacitat d’apoderament dels pares. L’autora

explica que en els últims anys ha augmentat l’interès de dissenyar programes d’intervenció

per  millorar  la  qualitat de  vida  dels cuidadors  de  persones amb discapacitat (Araújo,

Paúl & Martins, 2011; Dempsey & Keen, 2008; Dunst & Trivette,

2009; Sherdwindt, 2008; Losada 2010, citat a Suriá, 2014). Tot i això, es demana perquè

algunes famílies mostren més adaptació que d’altres i quins aspectes hi poden influir.

L’article s’anomena “Análisis del empoderamiento en padres y madres de hijos con

dicapacidad” de Raquel Suriá Martínez, el 2014, on té la intenció de realitzar un estudi

per examinar la capacitat dels pares amb fills amb discapacitat i si existeixen diferencies

en funció de gènere i nivell de formació dels progenitors.
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Per estimar el grau d'apoderament “empowerment” es va utilitzar l'escala elaborada per

Rogers, Chamberlin, Ellison i Creen (1997) citat a Suriá (2014), i la mostra va estar

formada per 108 progenitors amb fills amb discapacitat de diferent tipologia (auditiva,

intel· lectual, motora, visual,..). Així com nins que varen néixer amb discapacitat i

d’altres que la varen tenir al llarg de la seva vida.

En relació als resultats, varen mostrar una capacitat d’apoderament alta. En relació a

l’escala d’apoderament i gènere es varen mostrar diferències estadísticament

significatives, mostrant les mares uns índexs mitjos d’apoderament més alts que els pares.

En funció de l’edat, també es va observar que els progenitors de més edat tenen mitges

més elevades que la resta de grups d’edat. Pel que fa, al nivell de formació, més estudis

mostraren major nivell  d’apoderament que la resta de grups. Finalment,  la

investigació mostra diferencies a nivell dels usuaris, sent els que tenen discapacitat motora

i visual els pares que mostren més capacitat d’apoderament i els que tenen fills amb

discapacitat de desenvolupament, no adquirida ni permanent.

Per una altra banda, les autores Cañadas i Escorcia a l’article “Atención Temprana

centrada en la familia” expliquen com l’any 2010 es va iniciar una experiència pionera

a Espanya, es va dur a terme en el centre d’Atenció Primerenca L’Alqueria UCV de

Valencia, on es comença a focalitzar la intervenció centrada en la família. I ho van dur a

terme utilitzant una sèrie d’eines proposades per McWilliam (2010) citat a Escorcia,

García, Hernández & Sánchez (2014), com són l’Entrevista de rutines en entorns

domiciliaris i escolars, ecomapa, llistes de verificació, etc. Però en el transcurs del seu

treball, es van adonar que l'ús de les eines és només una part de procés. Treballar amb

famílies implicava molt més. Calia desenvolupar unes competències tant en el professional

com en els membres de la família, que permeti crear una veritable relació de col·

laboració, que sigui efectiva i faciliti el desenvolupament d'habilitats en tots els agents

implicats.

En un recent estudi seguint el model del centre, Escorcia, García, Hernández & Sánchez

(2014) varen aplicar el Qüestionari d'Estils d'Interacció en Atenció Primerenca (EIAT) a

504 famílies i 187 professionals espanyols, on trobaren diferències significatives en 3 de

les 4 dimensions que van ser estudiades. Els professionals sistemàticament valoraven totes

les actuacions proposades com que les realitzen amb més intensitat o major freqüència del

que realment valoraven els cuidadors principals que són objecte d'elles.
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A més, els professionals no valoraven de la mateixa manera que els cuidadors principals

les dificultats que troben aquests per desenvolupar les accions d'intervenció. Finalment,

les orientacions pel creixement personal que els terapeutes posaven en pràctica, són també

percebudes de forma diferent en funció del perfil consultat (cuidador o professional).

Aquests resultats ens confirmen que encara segueixen existint grans diferències en la

forma de percebre els aspectes que es relacionen en la intervenció i que afecten

directament a la manera en què la família és implicada.

En conseqüència, les respostes de pares i de professionals, fan més complexa la

identificació de les veritables fortaleses i limitacions dels programes i per tant, que els

autors puguin aportar una informació real sobre les pràctiques dels serveis. Aquesta

afirmació coincideix amb el que afirmen Lanners i Mombaerts (2000) citat a Cañadas

(2013) que davant aquesta dificultat aconsellen comprovar en situ que les activitats i

materials utilitzats en les pràctiques diàries dels serveis coincideixen amb les respostes

obtingudes.

En un altre article anomenat “El Enfoque Centrado en la Familia en el campo de la

discapacidad intelectual” els autors Araceli Arellano i Feli Peralta volien conèixer la

interacció que els pares mantenien amb els professionals. Aquest es va dur a terme a

Espanya, més concretament a Navarra l’any 2015.

Pel que fa a la metodologia fou qualitativa i la mostra la compongueren 40 pares i mares

amb nins amb discapacitat intel· lectual que pertanyien a diversos centres de Navarra.

L’instrument utilitzat va ser una entrevista semi-estructurada, dissenyada a partir

de les característiques o categories pròpies del ECF (enfocament centrat en la família).

En relació als resultats, els pares d'aquest estudi, de forma similar a altres investigacions

(Bailey 2012, citat a Arellano & Peralta, 2015), es mostraren satisfets globalment amb

la seva relació amb els professionals. Concretament, un 68% considerava que la seva

experiència general havia estat bona o molt bona. En aquest sentit, coincidien en afirmar

que hi havia "més professionals bons que dolents". Aquesta percepció positiva sobre les

qualitats dels professionals és un aspecte fonamental en l'afrontament de la discapacitat.

En quant, a  les competències dels professionals estan relacionades amb les seves

qualitats personals, la majoria d’ells es referien de manera genèrica a la “sort” que

tenien per comptar amb ells. Però, també expressaven la brotxa o desequilibri de poder,

que es sol establir entre professionals i les famílies.
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Per una altra banda, els professionals veien la necessitat real de millorar les seves

competències per interactuar amb les famílies com un tot, cercar la reciprocitat entre les

parts, promoure la presa de decisions o la resolució de conflictes, entre d'altres. I, en aquest

procés, els professionals necessiten sentir de  les famílies com  determinades accions

impacten en la seva vida diària. Així mateix, els pares necessiten comprendre la

perspectiva dels professionals sobre per què prenen determinades decisions. Només així

podran treballar conjuntament cap a una meta global compartida: millorar la vida de la

persona amb discapacitat i la de tots aquells del seu entorn (Arellano & Peralta, 2015).

Durant, la investigació també varen poder constatar les diferències entre professionals

segons la modalitat d’escolarització dels nins (ordinària o especial), ja que un 93% dels

pares feien la diferenciació entre els recursos i professionals dels dos tipus de centres.

Per això, els autors assenyalen com a futur repte la formació dels educadors. Aquests

reptes són significatius donat el marc del nou sistema inclusió, on es requereix un canvi

de creences per part dels educadors implicats (Molina & Nunes, 2012; Ramírez & Muñoz,

2012, citat a Arellano & Peralta, 2015).

En el mateix sentit, Winton (2000) citat a Cañadas (2013) afirmava la necessitat de

desenvolupar programes de formació per a professionals que potenciïn la participació de

la família en els serveis d'Atenció Primerenca. Considerant que les debilitats trobades en

els serveis semblen tenir el seu origen en l'absència de formació sobre el model centrat

en la família entre professionals, l’autor creia oportú dissenyar les bases d'un programa de

formació entre professionals. Afirmant que  la  peça clau era el suport de

l’organització que gestiona el servei; donant llibertat, flexibilitat i   temps als

professionals per donar resposta a les necessitats de la família.

Tot seguit, mostrarem diversos treballs empírics realitzats fora d’Espanya.

A l’article “Early  intervention in natural environments” l’autor Robin McWilliam

explica que va realitzar una investigació sobre l’aplicació del seu model, on va trobar

fortaleses significatives en la intervenció primerenca. Un fort predictor de resultats de la

intervenció primerenca és la relació d'un proveïdor de serveis principal (coordinador o

tutor del cas) amb la família (Minke i Scott, 1995; Singh, 1995, citat a McWilliam,

2004). De fet, la majoria de les famílies estimen i valoren als seus proveïdors de serveis

(McWilliam, Tocci, i Harbin, 1998, citat a McWilliam, 2004). La mala notícia, però, és

que l'amor de les famílies als seus proveïdors, fins i tot quan ofereixen serveis de mala
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qualitat, de manera que la satisfacció de la família és un resultat necessari, però no

suficient de la intervenció primerenca.

Bailey i Bruder (2005) citat a Cañadas (2013) opinen que les famílies tendeixen a sentir-

se obligades a qualificar de manera positiva l'actuació del professional que ajuda al seu

fill. Segons McWilliam (1995) citat a Cañadas (2013), en general, els pares es senten en

deute amb els professionals del servei i es mostren reticents a expressar el que opinen, per

por de danyar la imatge del centre que té la responsabilitat final del

desenvolupament del seu fill.

Per una altra banda, en una avaluació dels serveis "Part H" a Carolina del Nord, varen

trobar que els proveïdors de serveis basats en la llar, especialment els generalistes (és a

dir, els que tenen formació en educació o desenvolupament infantil) van utilitzar les

pràctiques centrades en la família la majoria (McWilliam, Snyder, Harbin, Porter & Munn,

2000, citat a McWilliam, 2004).

En  un altre article anomenat “A  Review of Processes  and  OutComes  in  Family-

Centered Services for Children with a Disability” els autors Ian Dempsey i Deb Keen,

l’any 2008 varen realitzar un estudi per conèixer el resultat empíric de les pràctiques

centrades en famílies els últims anys.

Pel que fa a la metodologia varen fer una recerca bibliogràfica de treballs empírics sobre

les pràctiques centrades en la família. El PsycINFO i la base de dade ERIC es van utilitzar

en aquesta recerca per identificar estudis realitzats en el model des de 1987, que van ser

un total de 35 estudis.

En relació als resultats, aquests mostren que  les pràctiques estan directament

relacionades amb la satisfacció, autoeficàcia i locus control dels pares. A més, també es

pot observar una forta relació entre les pràctiques centrades en família i l’augment

d’apoderament i control sobre aspectes de la vida de les famílies, sent valides per

famílies de diversos orígens culturals i per a les famílies amb un amplia varietat de

característiques   demogràfiques.   Els resultats   mostren   també,   que la figura del

“proveïdor del servei” esta associada a una gamma desitjable de resultats per a la

família. I que aquesta no sols es tracta de fomentar una relació respectuosa i empàtica.

En altres estudis, afirmen que hi ha molt poc suport en les investigacions per demostrar

que les pràctiques es relacionin amb el desenvolupament del nin i les competències dels
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pares. Baley (2006) citat a Dempsey i Keen (2008) assenyalen que hi ha hagut una manca

d'acord i la consegüent manca de coherència en la conceptualització dels resultats

en la investigació sobre les famílies dels nins/es amb discapacitat.

I acaben amb una conclusió on afirmen que la filosofia centrada en la família segueix

tenint molt èxit en la generació de resultats desitjables per als nens amb discapacitat i

les seves famílies. De fet, la base d'investigació existent i que és limitada ha fet molt per

confirmar diverses de les característiques importants d'aquesta filosofia. No obstant

això, per a la filosofia centrada en la família per aconseguir el seu ple potencial i per

garantir que es converteixi en alguna cosa més que una característica interessant de la

teoria entre l'associació del professional i la família, la futura investigació centrada en la

família ha d'apuntar sistemàticament una sèrie d'importants àrees en necessitat

d'aclariment, com poden ser estudis que mostrin la causalitat entre variables, o que mostrin

l’evidència de les pràctiques en relació al comportament i desenvolupament infantil

(Dempsey i Keen, 2008).

En un altre article anomenat “Actual Versus Desired Family-Centered Practice in Early

Intervention for Children With Hearing Loss” dels autors Sara Ingber & Esther Dromi

l’any 2009, varen realitzar un estudi a 6 centres d’Israel per a nins sords que treballaven

amb el model centrat en la família des de els anys 90.

Pel que fa a la metodologia, es va realitzar un estudi per analitzar sistemàticament la

centralitat de la família en sis centres de rehabilitació per a nins sords i la mostra va ser

de 120 mares i de 60 professionals dels centres. L’instrument utilitzat va ser FOCAS

questionnaire.

En quant, als resultats es pot observar una satisfacció general de les  mares en les

pràctiques, elles atorgaven  puntuacions  molt altes  mostrant  una gran satisfacció al

suport i a les actituds dels professionals. També varen donar puntuacions molt altes a la

filosofia del programa que optà per una orientació centrada en la família. D’altra banda,

varen donar puntuacions més baixes en els temes que fan referència a la participació en

la presa de decisions o en dur la principal influencia en la presa de decisions. I la puntuació

més baixa, va  ser en relació a  l’avaluació, ja que  segons elles els professionals

esperen que les mares s’involucrin en el procés de presa de decisions sobre l’avaluació

dels nins però no desitgen que les mares assumeixin la responsabilitat. Per una altra banda,

en relació als professionals aquests varen mostrar una divergència



52
52

entre les pràctiques actuals i les desitjades, la major diferencia va ser en relació al flux

multidisciplinari, el que indica que els professionals dels programes comprenen la

necessitat de la incorporació dels pares, però esmentaren que no ho aconseguiren tant com

volien. En canvi, la diferencia més petita va ser la d’identificar les necessitats i punts

forts de les famílies, això també podria significar que no tenen la motivació per millorar

el procés. I finalment, tant pares com professionals van ser objecte d’estudi, on es va

observar com les mares informen que el programa està centrat en la família, més que el

que troben els professionals. Per tant, la percepció real i la desitjada en moltes qüestions

com són: la participació de la família, la col· laboració amb els professionals i les actituds

cap a la participació dels pares i la motivació per dur-ho a terme difereixen

significativament si es tracta del punt de vista dels professionals o de les famílies.

Per tant, els resultats actuals indiquen que la participació dels pares en Kesher, un EIP

israelià per a nens sords amb una intervenció centrada en la familia, és percebuda per les

mares com satisfactòria però, també demanen la necessitat d'algunes millores més. Els

resultats coincideixen amb estudis anteriors duts a terme en els Estats Units en altres

poblacions amb necessitats especials. Diversos autors han afirmat que tot i el notable canvi

actual en els serveis cap a uns centrats en la família amb avaços considerables, encara

necessiten millorar la col· laboració activa entre pares i professionals (Calderón

& Greenberg, 1997; Dunst, 2000; Guralnick, 1997; Iversen, Shimmel, Ciacera, &

Prabhakar, 2003, citat a Ingber & Dromi, 2009).

El darrer artícle tracta sobre l’estudi que unes mestres peruanes varen dur a terme a

Portugal. Cal dir, que és un dels països referents en un model de treball en equips

transdisciplinaris i amb un model centrat en la família i basat en entorns naturals, a

través de la “Associação Nacional de Intervenção Precoce (ANIP)”. A través de

pràctiques basades en l’evidència, es va observar un treball fructífer i inigualable en la

capacitació i "Empowerment" de les famílies, un model d'intervenció que aspira i

preconitza no suplantar el paper de les famílies, sinó crear oportunitats perquè aquestes

puguin adquirir i demostrar competències, oferir-los suport perquè puguin cobrir les seves

necessitats, aprofitant els seus recursos i afavorint l'òptim funcionament familiar.

Mendes (2010) citat a Cañadas (2013) a través de les seves investigacions posa de manifest

que la intervenció es planifica cada vegada més al costat de la família i d’acord a les seves

necessitats.
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D’aqui sorgeix l’estudi següent creat per Yallico Madge & María Cleofé que s’anomena

“Estudio de caso en intervención precoz: una experiencia Portugal” dut a terme per

una família de Portugal, inscrita a la institució APCB, amb la col· laboració del centre,

l’any 2012.

En relació a la metodologia que s’utilitzà va ser la qualitativa, ja que es requeria un anàlisi

profund sobre una realitat específica, i tractà sobre l’estudi d’un cas. Les eines d’avaluació

que utilitzaren són les pròpies de McWilliam: Entrevistes Basades en les Rutines (EBR),

Escala d’Avaluació de les Percepcions dels educadors sobre les rutines i el

desenvolupament del nin (EAPERE), L’Ecomapa, l’Escala d’Avaluació de les

competències en el desenvolupament infantil i el Pla Individualitzat de Suport a la Família.

Els resultats mostraren la relació entre els instruments utilitzats per l’elaboració de

l’informe. Aquests provoquen que el professional tengui la certesa que el nin i la família

es beneficiïn de la intervenció proposada. A més, l’estudi fa èmfasis que aquest model pot

tenir resultats favorables en altres realitats, com són en la  pobresa o en risc

ambiental i que gràcies al model i al treball en equip es pot millorar la qualitat de vida

de molts nins. A més, també mostraren que amb l’aplicació del model s’estableix una

cultura de criança d’acord als valors, rutines, creences i que aquest es fa transcendent,

perdurable i transcendent també a tota la comunitat. I també ajuda a la inclusió escolar

dels nins amb discapacitat.

Aquest estudi tot i tractar-se d’un cas en concret i que per tant, no pot generalitzar-se va

contribuir a millorar la pràctica educativa al Perú, ja que, és l’únic estudi dut a terme en

el país amb un enfocament familiar sobre de la Intervenció precoç (Madge & Cleofé,

2012).
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CONCLUSIONS

L’Atenció Primerenca ha anat evolucionant d'un model tradicional, dirigit

fonamentalment al nen, en el qual els pares es limitaven a seguir unes pautes marcades

pels professionals, a un model actual en què la intervenció es dirigeix al nen, la família i

l'entorn.

Aquest model centrat en la família com senyalen Escorcia, García, Hernández, Orcajada

& Sánchez (2014) és una filosofia de treball, un constructe que pot ser abordat des de

diferents punts de vista, els quals deriven en pràctiques concretes d’Atenció Primerenca,

entre aquestes, es troba el model basat en entorns naturals i rutines de McWilliam. El

seu model ha servit de referent a l'hora d'elaborar i guiar moltes de les pràctiques d'actuació

en atenció primerenca, tenint com a objectiu principal l'entesa de la família des d'una

perspectiva ecològica, elaborant un pla d'intervenció funcional basat en rutines, amb

una intervenció transdisciplinar en què es plantegin els objectius amb la pròpia família.

Això ha permès millorar la qualitat de la intervenció, augmentar la satisfacció dels nins/es

i per tant, millorar la qualitat del servei.

Els efectes del model són positius de fet, en el transcurs del treball els autors explicaven

que les pràctiques d’intervenció centrades en la família obtenen millors resultats, entre

d’altres, Dunst, Bruder, Trivette, Hamby, Raab i McLean (2001) afirmaven que treballar

en entorns naturals permet generalitzar els aprenentatges i augmenta l’oportunitat

d’aprendre dels nins/es. Però, cal dir que els efectes no sols són per els nins, de fet, els

beneficis són tant pels pares com per els nens, augmentant també el benestar psicològic

i satisfacció dels serveis rebuts (Rosenbaum, 1998, Stallard & Hutchinson, 1995, citat a

Cañadas, 2013).

Des de el meu punt de vista, els efectes són molt positius, ja que tenen en compte a

l’individu i al seu entorn, això provoca que tota la seva família es senti part de la

intervenció i per tant, més involucrada. A més, el fet que es realitzi en entorns naturals,

com són l’escola o la llar possibilita la major participació del nin. A més, si l’escola i els

centres col· laboren es podrà abordar de manera més completa la intervenció del nin i

millorar les possibilitats educatives i d'estimulació d'un entorn natural com és l’Escola

Infantil (Dunst, 2000, 2001, 2007 & Rantala, 2009 citat a García & Sánchez, 2012).

El model, també fomenta una estreta relació de les famílies amb els professionals, on

l’empatia i el respecte juguen un paper important, i que pot facilitar que les famílies
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tenguin més confiança per demanar qüestions sobre el desenvolupament del seu fill i

així millorar la intervenció. Ara bé, adoptar un enfocament centrat en la família requereix,

a més d'establir un bon clima de relació amb les famílies, dur a terme les anomenades

pràctiques de  participació (Dunst, 2002; Turnbull, Summers, Lee, & Kyzar, 2007,

citat a Arellano & Peralta, 2015).

Un altre aspecte positiu, és que el model fomenta la inclusió i facilita una intervenció

individualitzada on les diferencies de cultura, sexe, edat, discapacitat, etc., no són un

problema, sinó un fet enriquidor, ja que, totes les famílies a través del “empowerment”

poden fer efectiva la intervenció.  De fet, Dempsey i Keen (2008) afirmen que les

pràctiques són valides per famílies de diversos orígens culturals i per a les famílies amb

un amplia varietat de característiques demogràfiques. Un altre estudi, també assenyala que

el model pot tenir resultats favorables en altres realitats, com són en la pobresa o en risc

ambiental i que gràcies al model i al treball en equip es pot millorar la qualitat de vida de

molts nins (Madge & Cleofé, 2012).

Un altre aspecte positiu, és que el model no sols augmenta la capacitació dels pares

“empowerment”, sinó que també els hi augmenta el control sobre altres aspectes de les

seves vides (Dempsey i Keen, 2008).

Tot i això, també hi trobem problemes, ja que certes investigacions mostren com la

filosofia del model és més forta que les pràctiques realitzades en els centres (Katz &

Scarpati, 1995).   De fet, hi ha factors que dificulten la implementació de la pràctica

centrada en la família, entre  d’altres, l’autor Crais (2010) assenyala als factors

relacionats amb l’estructura, clima de l’organització, absència de politiques comunes,

disponibilitats   de recursos, absència de   temps,   i sobretot l’escassa formació

professional.

Pel que fa als efectes negatius, cal esmentar que certes actituds com la falta de comprensió

i valoració de les pràctiques centrades en família, la manca de respecte als punts de vista

de les famílies, la manca d’habilitats per implicar i treballar amb famílies (Cañadas, 2013)

impossibilitarien la posada en pràctica del model. Per tant, és evident que l’actitud dels

professionals, així com les seves habilitats i competències són claus per aconseguir una

adequada intervenció i avaluació. De fet, diversos autors afirmen que les barreres només

poden ser eliminades quan els professionals actuen des de la humilitat, acceptant la seva

intervenció com un element més entre el conjunt
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d'actuacions i recursos presents en l'entorn natural del nen (García, 2001, Perpinyà,

2003, Sameroff & Fiese, 1990, citat a Cañadas, 2013).

Però des del meu punt de vista, també es necessiten unes habilitats i capacitats per part

dels pares i sobretot una bona actitud, que els dugui a implicar-se en la intervenció i

avaluació del seu fill. Per una altra banda, estudis assenyalen que algunes famílies

subestimen les capacitats dels seus fills i es posicionen del costat de la sobreprotecció.

D'altres, en canvi, sobreestimen les capacitats i aclaparen als seus fills amb tasques que

van més enllà de les seves possibilitats (Peralta, 2008, citat a Peralta & Arellano, 2010).

Per tant, un altre problema, podria ser que les famílies no entenguessin el seu paper dins

el model la importància de ser objectius en l’avaluació dels nins i dels professionals, ja

que, molts pares solen sentir-se en deute amb els professionals i no volen danyar la imatge

del centre (McWilliam, 1995, citat a Cañadas, 2013). Així que, es fa necessari que les

famílies tenguin una mirada objectiva sobre els seus fills i una estreta relació amb els

professionals de l’Atenció Primerenca.

Per una altra banda, un altre aspecte negatiu, és que tot i que molts autors parlen dels grans

efectes positius en el desenvolupament dels nins, ja que, aquest es realitza en els seus

entorns naturals i no sols a sessions puntuals, d’altres autors (Dempsey i Keen,

2008), afirmen que hi ha molt poc suport en les investigacions per demostrar que les

pràctiques es relacionin amb el desenvolupament del nin i les competències dels pares, a

causa, de la manca d’acord entre la conceptualització dels resultats en la investigació.

Però el gran problema trobat en diversos estudis, i que dificulta la investigació del

model és que els resultats mostren grans diferències entre la forma de percebre la

intervenció per part de les famílies i dels professionals (Escorcia, García, Hernández &

Sánchez, 2014). En conseqüència, les respostes de pares i de professionals, fan més

complexa la identificació de les veritables fortaleses i limitacions dels programes i per

tant, que els autors puguin aportar una informació real sobre les pràctiques dels serveis

(Cañadas, 2013).

Autors com Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez (2014) senyalen la

importància de la qualitat d'interacció entre el professional d'Atenció Primerenca i la

família per aconseguir una intervenció efectiva, és l'objectiu general de moltes de les

actuals línies d'investigació. En aquest context cal per tant, que el professional sigui
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capaç d'avaluar la manera en què s'està portant aquest procés i simultàniament la família

participi, valorant els punts en els quals la relació es desenvolupa.

Per una altra banda, analitzant la situació espanyola, segons l'Informe sobre l'Atenció

primerenca a Espanya de 2011, més d'un 40.4% dels professionals van identificar entre

les seves pràctiques més habituals, les que proporcionaven teràpies al nen dins dels centres

d'atenció primerenca. Tot i que  un 46.2%  dels professionals valoren les pràctiques

en el context habitual de l'infant com les més idònies, només un 11.5% reconeixen aquest

tipus d'intervenció com a pràctica habitual en el seu treball (Cañadas,

2013).

Per tant, tot i l’interès per fomentar el model, els estudis afirmen que les famílies participen

poc en el procés, sent els professionals els que planifiquen la intervenció i a posteriori la

presenten a les famílies.  A més, els resultats també mostren com  les famílies troben

que l’avaluació del nin no es duu a  terme en contextos naturals (Cañadas, 2013).

A la seva manera de veure, Cañadas (2013) afirman que el problema no rau tant en la

cultura àmpliament acceptada del model expert, sinó que en el fons els professionals

creuen que ningú millor que ells coneix el que s'ha de fer i que és una responsabilitat

professional fer-ho en la forma en què ho fan, tot i que cada vegada sembla més evident

que molts professionals s'obren al canvi que suposa adoptar un model centrat en la família.

Per una altra banda, tot i tractar-se d’un model que fomenta la inclusió, Arellano i

Peralta (2015) varen constatar que es feien diferencies entre els recursos i mestres en els

centres d’escolarització dels seus fills i per tant, veien necessari la formació dels educadors

per realitzar un canvi de creences i adaptar-se al nou sistema. En el mateix sentit, Winton

(2000) citat a Cañadas (2013) afirmava la necessitat de desenvolupar programes de

formació per a professionals que potenciïn la participació de la família en els serveis

d'Atenció Primerenca. Considerant que les debilitats trobades en els serveis semblen tenir

el seu origen en l'absència de formació sobre el model centrat en la família entre

professionals, l’autor creia oportú dissenyar les bases d'un programa de formació entre

professionals. Afirmant que la peça clau era el suport de l’organització que gestiona el

servei; donant llibertat, flexibilitat i temps als professionals per donar resposta a les

necessitats de la família.
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Els efectes del model a Espanya, segons els pares d'un estudi consideraven que la vivència

de la discapacitat amb el nou model suposava reptes, preocupacions sobre el futur dels

seus fills i certa càrrega addicional, però també un enriquiment personal i familiar. I

destacaven com a factors clau per aconseguir la qualitat de vida familiar: les relacions

col· laboratives entre professionals i pares, la identificació de les fortaleses familiars,

o el desenvolupament de la percepció de control i de les habilitats d'autodeterminació dels

pares (Arellano & Peralta, 2015).

Per tant, veiem que Espanya encara no duu a terme el model centrat en la família. No

obstant això, en el nostre país s'ha perpetuat, sense que s'hagi aconseguit encara la

necessària evolució. Però, és obvi que estem en el camí. Amb la seva estratègia iniciada

el 2013 i orientada a promoure serveis centrats en la persona i la família, FEAPS està

promovent l'apropament al nou paradigma en un nombre ja considerable de les seves

associacions. Fora de FEAPS, en 2014 estem assistint a diferents esdeveniments de

societats professionals que conviden a reflexionar i anar assumint aquesta nova forma

d'entendre el treball a realitzar (Escorcia, García, Hernández, Orcajada & Sánchez,

2014).

En resum, el model centrat en família té una gran acceptació entre els professionals i la

família, però encara és necessari millorar en la posada en pràctica del model, sobretot en

països com en el nostre que encara està sota una intervenció centrada en el nin i no en la

família. Però gràcies, a autors com McWilliam la realitat al nostre país esta canviant, ja

que, diversos centres estan implantant el seu model basat en entorns naturals i rutines amb

una gran satisfacció per part dels professionals i les famílies.
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ANNEXOS

Entrevista de rutinas

Hoja de preparación para las familias

(Formato para preparar a la familia, de cara a la entrevista en la que hablará de las rutinas familiares)

Querida familia:

Pronto tendremos una cita con el resto del equipo para discutir la forma en que podemos ayudar a su

hijo. En la reunión tanto usted como el resto del equipo podrá:

1. Discutir sobre cualquiera de las cuestiones que le preocupen.

2. Hablar sobre lo que le gusta hacer a su hijo a diario.

3. Elegir los objetivos sobre los que se comenzará a trabajar.

4. Planear quién y cuándo trabajará dichos objetivos.

Esta hoja le ayudará a preparar la próxima reunión. Usted puede conocer el tipo de información que será

usada. Si piensa que le ayudaría disponer de esa información, abajo escrita, tómese el tiempo que necesite

para completarla. El objetivo de la reunión es hablar sobre las rutinas de día a día de su hijo. Los

miembros del equipo le preguntarán y harán sugerencias que propicien la discusión sobre las rutinas. El

encuentro, que será flexible, tratará las cosas realmente importantes para usted.

Sus ideas son muy importantes. Si usted tiene alguna sugerencia o pregunta sobre la reunión, por favor
compártala con el resto del equipo.

Por favor, lleve esta hoja con usted a la reunión



Preocupaciones y rutinas familiares

I. ¿Qué le preocupa? Piense en cuestiones, dificultades o necesidades que le preocupan a

Usted, a su niño y a su familia.

II. ¿Cuáles son las principales rutinas semanales de su familia?

□ Vestido □ Siesta

□ Desayuno □ Ver televisión

□ Salir de casa □ Preparar comidas

□ Tareas del hogar □ Preparar cenas

□ Trabajar en el jardín □ Baño

□ Comer □ Rutina del sueño

□ Salir

□ Otras rutinas



¿Que otros eventos ocurren regularmente o durante el fin de semana?

□ Compras en tiendas de alimentación □ Visitas en casa

□ Ir al centro comercial □ Visitas médicas

□ Visitar parientes o amigos □ Uso de transporte público

□ Ir al parque □ Ir a la biblioteca

□ Asistir a ceremonias religiosas

□ Otras rutinas

Información sobre las rutinas familiares

Para cada rutina expuesta, piense en las siguientes cuestiones:

• ¿Qué hace usted durante esta rutina?

• ¿Qué hace su hijo durante la rutina?

• ¿Cómo le afecta a su hijo esta rutina?

• ¿Cómo está de satisfecho con esta rutina?

No escriba las respuestas a estas preguntas si no quiere. Puede simplemente usarlo como guía de sus pensamientos.

Use el espacio a continuación de cada rutina para tomar algunas botas que le ayuden a discutir sobre la rutina durante

la reunión con el equipo.

Cuando usted discute sobre de las rutinas en el centro o en la escuela con el equipo, usted puede preguntar:

• ¿Qué hace mi hijo normalmente durante la rutina?

• ¿Cómo se integra mi hijo en la rutina?

• ¿Qué fortalezas específicas o necesidades tiene mi hijo en esta rutina?

Rutina:

Rutina:

Rutina:



Hoja de preparación del personal

Niño:

Completado por:

I. ¿Cuáles son las rutinas principales diarias en las que interviene el niño?

□ Llegada □ Tomar un tentempié

□ Juego libre □ Comida

□ Dar vueltas □ Música

□ Jugar con la arena y el agua □ Juguetes pequeños

□ Fuera □ Grandes movimientos

□ Siesta □ Centros de interés

□ Arte □ Juego simbólico

□ Desayuno □ Lectura

□ Otros

II. ¿Qué otras rutinas suceden regularmente?

□ Viajes de estudios □ Ayuda en la oficina

□ Visita del bibliobús □ Ayuda en la cafetería

□ Paseo □ Visitas a la clase

□ Otros

Si usted no va a asistir a la reunión de planificación de la intervención centrada en la familia, por favor,

devuelva esta hoja a:

(Coordinador) (Fecha)



Protocolo de entrevista basada en rutinas
R.A. McWilliam 2009. Protocol for the routines-based interview. Siskin Children’s.

Chattanooga, TN, USA.)

La entrevista basada en rutinas es una entrevista inicial semiestructurada diseñada para ayudar a las familias

a definir los objetivos de su plan individualizado, provee una rica descripción del funcionamiento del niño

y de su entorno familiar y  establece una rápida  y positiva relación entre la familia y el profesional.

El protocolo puede ser usado desde el principio del proceso a través de los objetivos seleccionados por la

familia por orden de prioridad. El profesional dispone de espacio para escribir información que considere

relevante. Porque el protocolo de entrevista sirve para evaluar las necesidades y supone una descripción

de las necesidades del niño y su familia, algunos profesionales querrán tener una copia del

protocolo completo. La familia deberá aprobar el modo de utilizar el protocolo.

El protocolo se organiza por etapas. Una vez relleno se convertirá en pdf para proteger la versión original.

Puede ser completada a mano o con ordenador.

1. Cuando se va a rellenar la entrevista ha de decirse a la familia:

a) “La reunión durará dos horas”

b) “Será una intensa discusión sobre su día a día”

c) “La principal propuesta es ayudar a identificar sus prioridades para desarrollar un

buen Plan de intervención”

d) “Se trabaja mejor sin distracciones. Tiene alguien a quien dejar al niño? Si no es así,

nosotros podemos ocuparnos”

e) “Recuerde, necesitamos dos horas, pero sólo es una vez al año”

2. Se acuerda la localización. Puede ser en casa o en otro lugar que la familia elija. Si el niño

está presente, pregunte por la disponibilidad de tener al alcance juegos, juguetes y algunos

alimentos.

3. Se acuerda la hora.

4. Si lo prefiere busque un segundo entrevistador. Es recomendable, especialmente, si el

entrevistador principal es inexperto o le cuesta tomar notas mientras conversa.

5. Sea claro con el rol a desempeñar con el segundo entrevistador. Puede adoptar cualquiera

de los siguientes:

• Será quien tome las notas

• Le ayudará a hacer preguntas sobre más rutinas

• Preguntará si percibe que usted se ha olvidado de algo importante



• Se dedicará a minimizar las distracciones, por ejemplo entreteniendo al niño.

• Puntuará las respuestas de la entrevista

• Otros

Fecha de la entrevista

Nombre del padre/madre

Nombre del niño

Edad del niño

Lugar de la entrevista

Entrevistador principal

Entrevistador secundario

Introducción a la entrevista

1. “La propuesta   del encuentro de hoy es repasar las actividades diarias de la familia para

encontrar las necesidades  reales de intervención temprana. Esta es la mejor manera de

organizar nuestros pensamientos. Digan lo que quieran y callen lo que no quieran decir. Al

final de la entrevista tendremos una lista con los ítems por los que empezar a trabajar. Si

no terminamos hoy buscaremos otro momento para seguir   la entrevista pero sería

preferible intentar acabar hoy, ya que es importante comenzar con la intervención lo antes

posible”

2. “Déjeme empezar preguntando quien vive en la casa con el niño”

Quien vive en la casa Edades de los niños

Razón:

a) “¿Por qué acude su hijo al servicio de atención temprana?”



3. “Antes de empezar en el día a día, ¿podría decirme cuáles son sus

preocupaciones en relación a su familia y a su hijo?”

Preocupaciones:

a. (Muestre interés y escriba pero someramente)

b. En cualquier momento de   la   entrevista, si los padres mencionan un problema, un

deseo, una esperanza, márquelo para luego no perderlo de vista (con un asterisco, por ejemplo)

c. “Ahora preguntaré por esas cosas que hacemos a lo largo del día”

Entrando en las rutinas

4. “¿Cómo empiezan el día?” (Asegúrese de que le contestan cómo empiezan el día los padres,

no el niño) Empiece a anotar en las páginas de rutinas.

5. “¿Qué hace cada uno? Si el niño está levantado, que describan lo que

hace.” De una escala del uno al cinco, ¿cómo valora su inicio del día?

6. “¿Qué ocurre luego?” Esta es la pregunta de transición de la entrevista. Los padres pueden

describir su día a su manera o ser guiados por el entrevistador.

7. “Ahora vamos a retroceder hasta la hora en la que su hijo se levanta”

Normalmente los padres no saben el nivel de detalle que se necesita, ni cuánta información da

cada una de las rutinas. Ayúdenles en este tema.

8. “Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo en ese momento

cada uno de los miembros de la familia?”

9. “¿Qué está haciendo su hijo en ese momento?”

a. Permita una respuesta abierta y, si es necesario, haga más preguntas.

b. “¿En qué medida participa su hijo en esta actividad?”

c. “¿Cuántas cosas hace por sí mismo?”

d. “¿Cómo interactúa su hijo con los demás en ese momento?”

10. “En una escala de 1 al 5, ¿cómo se siente en ese momento del día?”

11. Repita las cuestiones 5 a 10 para cada rutina.

12. (Si es necesario) “Permítanme que saltemos al momento de la preparación de

la comida” (Con algunas familias es necesario saltar de un momento del día a otro



RUTINAS

Preocupación Clasificación

de rutinas

• ¿Qué les parece esto? ¿Dónde está cada uno?
• ¿Cómo participa el niño?
• El niño, ¿es independiente? ¿en qué medida?
• ¿Cómo le gusta comunicarse al niño?
• ¿Cómo se comunica con los otros?
• ¿Algo más?
• Opcional: ¿qué otra cosa podría estar haciendo el

niño?
• 1-5 (terrible-fantástico) escala

13. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos

discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana)



14. “Ahora, déjenme decirle algunas cuestiones generales: Cuando se despierta por la

noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones?

Preocupación:

15. “¿Hay algo que quisiera cambiar en su vida? ¿Qué?”

Cambiaría:

16. “Ahora vamos a recordar las preocupaciones antes mencionadas”
a. Revise la lista de los ítems marcados para que los padres puedan verlos. También

pueden revisar las notas del entrevistador.

b. A veces los padres quieren algo muy elaborado, pero esto no se recomienda en

esta etapa.

c. No escriba una lista de preocupaciones prioritarias.

Selección de resultados

17. “Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál les gustaría

comenzar”

a. Escriba abajo la elección de los padres. Si es necesario, recuerde a los padres los

ítems anotados.

b. Si los padres comentan una habilidad que no ha sido mencionada (por ejemplo

“yo sólo quiero que mi hijo sea capaz de hablar”), pregunte en qué momentos del

día sería útil esa habilidad.

c. Si los padres mencionan un servicio que no está anotado (por ejemplo, “yo

únicamente quiero para mi hijo fisioterapia”), pregunte qué habilidad le gustaría que

su hijo desarrollara y cuánto tiempo al día le gustaría que se le ayudara.

d. Remita a los ítems prioritarios si la familia no recuerda las cosas más

importantes, especialmente si parece que los padres piensan



algunas cosas como que el nivel de necesidades de los padres no debería

estar en el Plan.

18. Una vez han sido listadas de 6 a 10 prioridades, es momento de ordenarlas por

importancia. “¿Cuál es la más importante para Usted? Esta será la número uno”. Y

así....con todas.

Cosas a trabajar

Por orden de prioridad Objetivo

19. “Esta es una gran lista de cosas a trabajar. Consultaré  con el resto del

equipo y la próxima vez que nos veamos escribiremos sus ideas y las vuestras

para comenzar a definir las estrategias a seguir. Entonces decidiremos qué

servicios necesitamos para alcanzar los objetivos propuestos”



Protocolo de entrevista basada en rutinas adaptada para la escuela
R.A. McWilliam 2009. Protocol for the routines-based interview. Siskin Children’s.

Chattanooga, TN, USA.

Introducción

La entrevista basada en rutinas es una entrevista inicial semiestructurada diseñada para ayudar a

las familias a definir los objetivos de su plan individualizado, provee una rica descripción del

funcionamiento del niño y de su entorno familiar y establece una rápida y positiva relación entre la

familia y el profesional. En este caso se ha hecho una adaptación de protocolo para la escuela.

El protocolo puede ser usado desde el principio del proceso a través de los objetivos

seleccionados por el equipo educativo en orden de prioridad. El profesional dispone de espacio para escribir

información que considere relevante. Porque el protocolo de entrevista sirve para evaluar las necesidades

y supone una descripción de las necesidades del niño en la escuela, algunos profesionales querrán tener

una copia del protocolo completo.

El protocolo se organiza por etapas. Una vez relleno se convertirá en pdf para proteger la versión

original. Puede ser completada a mano o con ordenador.

6. Cuando se va a rellenar la entrevista ha de decirse a los profesionales:

f) “La reunión durará dos horas”

g) “Será una intensa discusión sobre su día a día”

h) “La principal propuesta es ayudar a identificar sus prioridades para desarrollar un

buen Plan de intervención conjunto”

i) “Recuerde, necesitamos dos horas, pero sólo es una vez al año”

7. Si lo prefiere busque un segundo entrevistador. Es recomendable, especialmente, si el

entrevistador principal es inexperto o le cuesta tomar notas mientras conversa.

8. Sea claro con el rol a desempeñar con el segundo entrevistador. Puede adoptar cualquiera

de los siguientes:

• Será quien tome las notas

• Le ayudará a hacer preguntas sobre más rutinas

• Preguntará si percibe que usted se ha olvidado de algo importante



• Se dedicará a minimizar las distracciones, por ejemplo entreteniendo al niño.

• Puntuará las respuestas de la entrevista

• Otros

Fecha de la entrevista

Nombre del tutor

Nombre del niño

Edad del niño

Lugar de la entrevista

Entrevistador principal

Entrevistador secundario

Introducción a la entrevista

1. “La propuesta   del encuentro de hoy es repasar las actividades diarias en la escuela para

encontrar las objetivos y necesidades de intervención temprana. Esta es la mejor manera de

organizar nuestros pensamientos. Digan lo que quieran   y callen lo que no quieran

decir. Al final de   la entrevista tendremos una lista con los ítems por los que empezar a

trabajar. Si no terminamos hoy buscaremos otro momento para seguir la entrevista pero

sería preferible intentar acabar hoy, ya que es importante comenzar con la intervención lo

antes posible”.

2. “Déjeme empezar preguntando cuantos niños hay en el aula”

a) “¿Cuántos niños necesitan atención individualizada? Especifique.”

b) “¿Cuántos profesionales pasan por el aula a lo largo de la semana?”

c) “¿Cuántos profesionales hay normalmente en el aula?”



d) “¿El centro, cuenta con profesionales de refuerzo (profesor de PT, AL, aula CIL,

etc.)?”

e) “¿El alumno cuenta con alguno de estos refuerzos? ¿Cuáles? ¿Dentro o fuera del aula?

¿Individual o en grupo? ¿Duración de la sesión ?”

1. “Antes de empezar en el día a día, ¿podría  decirme cuáles son sus preocupaciones

en relación al alumno?”

Preocupaciones:

d. (Muestre interés y escriba pero someramente)

e. En cualquier momento de la entrevista, si los profesores mencionan un problema, un

deseo, una esperanza, márquelo para luego no perderlo de vista (con un asterisco, por ejemplo)

f. “Ahora preguntaré por esas cosas que hacemos a lo largo del día”

Entrando en las rutinas

2. “¿Dónde se encuentra con los alumnos?, ¿Dónde los recoge?”

3. “Al llegar a clase, ¿Cuáles son las rutinas y pautas a seguir?.” De una escala del uno al

cinco, ¿cómo valora su inicio del día?

4. “¿Qué ocurre luego?” Esta es la pregunta de transición de la entrevista. Los profesores

pueden describir su día a su manera o ser guiados por el entrevistador.

5. “Ahora vamos a hablar del momento del almuerzo, ¿Dónde lo hacen? Describa los

problemas planteados”



6. “En el momento del patio, ¿Cómo interactúa con los demás? ¿Hay intención

comunicativa y de socializarse?, ¿Cómo responden los demás?

7. Durante la clase de Psicomotricidad, ¿se da algún tipo de problema?

a. Permita una respuesta abierta y, si es necesario, haga más preguntas.

8. “¿En qué medida participa el niño en el clase?”

e. “¿Cuántas cosas hace por sí mismo?”

9. ¿Se queda el alumno a comer en el colegio? Posibles problemas planteados.

10. ¿Quién son las personas que traen al niño normalmente al colegio? ¿y quién suele

recogerlo?

11. Normalmente, ¿acuden los padres a las reuniones propuestas por el tutor o el centro?

Defina el grado de implicación.

12. ¿Qué tal es la relación del tutor con los padres?

13. ¿Dónde está situado el niño en el aula?

14. En cuanto al material, ¿Lleva el mismo contenido y material que el resto?

¿Le preparan o utilizan algún tipo de adaptación?

15. ¿Qué le gustaría recibir de la atención tempra



Rutinas

Preocupación Clasificación

de rutinas

• ¿Qué les parece esto? ¿Dónde está cada uno?
• ¿Cómo participa el niño?
• El niño, ¿es independiente? ¿en qué medida?
• ¿Cómo le gusta comunicarse al niño?
• ¿Cómo se comunica con los otros?
• ¿Algo más?
• Opcional: ¿qué otra cosa podría estar haciendo el niño?
• 1-5 (terrible-fantástico) escala



16. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos

discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana)

Preocupación:

17. “¿Hay algo que quisiera cambiar en su día a día? ¿Qué?”

Cambiaría:

18. “Ahora vamos a recordar las preocupaciones antes mencionadas”
d. Revise la lista de los ítems marcados para que los padres puedan verlos. También

pueden revisar las notas del entrevistador.

e. A veces los padres quieren algo muy elaborado, pero esto no se recomienda en

esta etapa.

f. No escriba una lista de preocupaciones prioritarias.

Selección de resultados

19. “Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál les gustaría

comenzar”

e. Escriba abajo la elección de los profesores. Si es necesario, recuerde a los

padres los ítems anotados.

f. Si los profesores comentan una habilidad que no ha sido mencionada

(por ejemplo “yo sólo quiero que sea autónomo”), pregunte en qué momentos del

día sería útil esa habilidad.

g.    Si los profesores mencionan un servicio que no está anotado (por ejemplo, “yo

únicamente quiero fisioterapia”), pregunte qué habilidad le gustaría que el niño

desarrollara y cuánto tiempo al día le gustaría que se le ayudara.



20. Una vez han sido listadas de 6 a 10 prioridades, es momento de ordenarlas por

importancia. “¿Cuál es la más importante para Usted? Esta será la número uno”. Y

así....con todas.

Cosas a trabajar

Por orden de prioridad Objetivo

21. “Esta es una gran lista de cosas a trabajar. Consultaré con el resto del equipo y la

próxima vez que nos veamos escribiremos sus ideas y las vuestras para comenzar a definir las

estrategias a seguir. Entonces decidiremos qué servicios necesitamos para alcanzar los objetivos

propues



Lista de control de implementación
Entrevistador Fecha

Observador Puntuación

+ +/- - Comentarios

1. El entrevistador, ¿ha preparado a la familia, al menos el día antes de la
entrevista, contándoles se les preguntará sobre las rutinas diarias, que
podrán elegir dónde reunirse y quienes participarán?

2. Se ha presentado el entrevistador a la familia, al proponerles la
reunión (para conocer a la familia y determinar cuáles son los mejores
apoyos para el niño y su familia?

3. ¿Ha preguntado el entrevistador a los padres si tienen alguna cuestión
que preguntar o alguna preocupación antes de empezar la entrevista?

4. ¿Ha tenido el entrevistador una conversación fluida con la familia?

5. ¿Ha permanecido el entrevistador atento sin mostrar demasiada
distracción?

6. ¿Ha realizado el entrevistador las preguntas de seguimiento para llegar a
un entendimiento?

7. ¿Ha hablado el entrevistador de todas las rutinas de la familia?

8. ¿Ha hecho preguntas de seguimiento relacionadas con la
participación?

9. ¿Ha hecho preguntas de seguimiento relacionadas con la
independencia?

10. ¿Ha hecho preguntas de seguimiento referentes a las relaciones
sociales?

11. ¿Ha hecho preguntas de seguimiento relacionadas con un
desarrollo apropiado?

12. ¿Ha hecho preguntas suficientes para entender las rutinas y el
funcionamiento?

13. ¿Sabe el entrevistador qué personas de la familia realizan cada rutina
con el niño?

14. ¿Ha preguntado el entrevistador por la valoración de cada rutina?

15. ¿El entrevistador ha averiguado si la familia está satisfecha con cada
rutina a través de su descripción y valoración?

16. Para la transición entre rutinas, ¿estaba la pregunta: “qué pasa con la
siguiente” o algo parecido?

17. ¿el entrevistador tiene empatía?



18. ¿Tiene el entrevistador un comportamiento positivo?

19. ¿Ha estado atento el entrevistador a la perspectiva de los padres sobre los
comportamientos de su hijo?

20. ¿Usa el entrevistador técnicas de escucha activa?

21. Si no hubiera problemas en las rutinas, ¿ha preguntado el
entrevistador a los padres qué otra cosa les gustaría saber?

22. ¿Ha evitado el entrevistador dar consejos?

23. ¿Ha evitado hacer preguntas innecesarias?

24. ¿Ha actuado sin emitir juicios de valor?

25. ¿Ha hablado de “momentos del día” en lugar de “rutinas”?

26. ¿Ha retomado el tema fácilmente tras una interrupción?

27.¿Ha permitido a la familia manifestar sus propias opiniones,
preocupaciones, etc (sin dirigir a la familia hacia lo que el
entrevistador consideraría “importante”?

28. ¿Ha dado información a los padres sobre el tiempo que podrían
dedicarse a sí mismos los padres?

29. ¿Ha hecho anotaciones al margen cuando la familia ha indicado un
deseo de cambiar alguna rutina o ha dicho algo que les gustaría que su hijo
fuera capaz de hacer?

30. Finalmente, ¿ha resumido las preocupaciones por si la familia
quisiera añadir alguna más?

31. Finalmente, ¿Ha resumido las preocupaciones, destacando lo más
importante, ha sacado una hoja de papel en blanco y ha preguntado a la
familia cómo quieren empezar a trabajar?

32. ¿Ha preguntado a la familia sus prioridades en la resolución de
rutinas?

33. ¿Ha hablado de cómo se organizarán los servicios y cuándo será la
próxima cita?

34. ¿Ha agradecido a la familia el tiempo dedicado?

35. ¿Ha preguntado a la familia: “Si pudiera cambiar algo de su vida,
¿qué cambiaría?”

Objetivo: 85% o más
Puntuación: +, 3 puntos; +/-, 2 puntos; -, 0 puntos



Ecomapa

Un ecomapa es una representación gráfica de la familia nuclear rodeada del resto de miembros de la

familia, apoyo informal y apoyo formal intermedio.

La creación de un ecomapa permite entablar una larga conversación con la familia y le da la oportunidad

de que descubra por sí misma con qué apoyos y recursos cuenta y sobre qué hay que trabajar.

¿CÓMO SE COMPLETA UN ECOMAPA?

1. En primer lugar hay que informar a la familia de que el ecomapa sirve para conocer a la familia.

Por lo tanto se pueden hacer recomendaciones para ayudar a construirlo, poner ejemplos,

etc.

2. Tranquilice a las familias cuando rehúsan contestar alguna pregunta. Las familias no están

obligadas a responder a todo; es importante respetar sus tiempos y darles margen para que hablen

con tranquilidad.

3. Pregunte cómo viven en casa con el niño.

4. Ponga los nombres del núcleo familiar en el centro: quiénes conviven en el hogar con el

niño. Si el niño vive en diferentes casas, ponga la del adulto con el que está hablando. Si está

hablando con la madre, no pregunte: ¿quién es el padre del niño? o ¿quién es su marido? En

su lugar, simplemente pregunte:

¿quién vive   en casa   con el niño? Y cuando empiecen a decir nombres, pregunte la

relación de esa persona con usted. En el caso de un niño en acogida será la familia acogedora la

que figure en el centro del ecomapa. En el caso de familias monoparentales, el nombre del padre

puede no ser necesario que figure en el ecomapa asumiendo enteramente la participación en la

construcción del ecomapa la madre (o el padre, en su caso)

5. Pregunte sobre la familia extensa que no vive en el hogar familiar de la persona que está dando

información del niño: abuelos, tíos, etc.

6. Ponga el nombre y dibuje un círculo alrededor de la familia nuclear. Los apoyos informales,

empezando por los abuelos del niño, están, en nuestro modelo de ecomapa, distribuidos alrededor

de la parte superior del ecomapa.

7. Haga preguntas que le den información acerca de los apoyos o del nivel de estrés de la familia.

Por ejemplo: ¿Con cuánta frecuencia habla con ella? La persona que conduce la construcción del

ecomapa necesita hacer varias preguntas para colocar cada una de las partes del ecomapa.



8. Dibuje líneas desde el círculo/área inferior hasta la del núcleo familiar: líneas anchas significan

mucho apoyo, líneas menos anchas para menos apoyo, líneas finas para el apoyo actual y

línea discontinua para el estrés. El profesional, que dibuja el ecomapa juzga si son o no apropiadas

la forma de las líneas. Hay que tener en cuenta que tan importante es el grosor de las líneas como

su longitud. Mayor longitud significa más apoyo. Es posible que haya una línea continua al lado

de una discontinua: algunos apoyos son también fuente de estrés. Por ejemplo, una abuela puede

cuidar al niño durante todo el día y esto puede producir sentimientos de culpa en la madre porque

siente que debería ocuparse ella. En este caso deberíamos dibujar una línea espesa junto a una

discontinua.

9. Pregunte y dibuje líneas sobre amigos de la persona que da información.

10. Pregunte sobre la familia extensa. Ambas, la del padre y la de la madre han de ser puestas en el

ecomapa a la vez.

11. Pregunte sobre amigos de los padres, de forma independiente. Las líneas gruesas que unan a

los amigos de los padres con el núcleo pueden ser líneas discontinuas en relación con la madre.

12. Pregunte sobre amigos de la familia o vecinos aún no mencionados.

13. Evite hacer preguntas sobre rutinas diarias. El ecomapa no está pensado para este fin.

14. Pregunte sobre la gente del trabajote la persona que da la información.

Algunos de los apoyos de la familia pueden ser conocidos del trabajo. Estos son considerados

como apoyos intermedios y los situamos en los lados del círculo central.

15. Pregunte por la gente del trabajo que trabaja con otro de los adultos de la casa.

16. Pregunte sobre temas religiosos: si profesan alguna religión, cuál y cuánta importancia le

conceden a este tema.

17. Pregunte sobre los profesionales que atienden al niño.

18. Pregunte sobre otros servicios que la familia recibe en cualquier lugar.

19. Pregunte sobre los recursos económicos de los que la familia dispone.

20. Confirme con la familia si hay que modificar el dibujo. Este punto es importante.

La mayoría de las familias no hacen cambios pero siempre hay que dar la oportunidad de que los

puedan hacer. Es bueno preguntar a la familia qué les parece el ecomapa.

21. Cuente a la familia cómo se trabajará con el ecomapa (quién tendrá copias, dónde se guardará)

USO E INTERPRETACIÓN

Una de las finalidades del desarrollo de un ecomapa es posibilitar el comienzo de una buena relación

entre los profesionales y la familia y permitir la organización de estrategias de intervención. Cuando

el ecomapa está completo, los profesionales pueden analizarlo desde el punto de vista del apoyo formal,

informal e intermedio, incluso de los recursos disponibles. Si la familia tiene pocos apoyos

informales, el profesional se replanteará cómo conseguirlos. Del mismo modo, si todos los apoyos

informales de la familia son débiles, el aislamiento que ello supone puede ser un problema. Los

profesionales deben tener cuidado, de todas formas, con no “psicopatologizar” a las familias.

Es útil revisar el ecomapa con las familias una o dos veces al año. A veces es necesario hacerlo antes

porque ha habido cambios en la estructura familiar o porque están apareciendo más apoyos formales en

detrimento de los informales. Esto puede sugerirnos que quizá el profesional esté bombardeando de



servicios a la familia en lugar de fortalecer los apoyos naturales. Los apoyos formales no deben nunca suplir

a los apoyos naturales de la familia.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

En primer lugar, el desarrollo de un ecomapa es un buen modo para conocer a la familia. En segundo

lugar, hacerlo es cuestión de unos quince minutos, por lo que no quita tiempo a otras tareas también

importantes. En tercer lugar, hay que trasmitir desde el principio, que la atención temprana se desarrolla

en el marco del modelo ecológico que implica a la familia en su conjunto. Si trabajamos en un modelo de

intervención centrado en la familia desde el principio, la familia entenderá perfectamente porqué nos

preocupamos por todos ellos y no sólo por el niño.

REVISIÓN

La revisión del ecomapa puede hacerse una o dos veces al año. En las revisiones los profesionales necesitan

asegurarse de que los apoyos informales no están siendo reemplazados por apoyos formales. La creencia de

las familias de que tener muchos apoyos formales será mejor para su hijo exige que los profesionales sepan

explicar adecuadamente este punto y sepan aconsejarles del mejor modo.

ELEMENTOS ESENCIALES DE UN ECOMAPA

Los ingredientes clave de un ecomapa son:

• Los profesionales invitan a la familia a participar en el dibujo del ecomapa de la gente y los

recursos que rodean a la familia para determinar qué recursos hay disponibles, cuáles les serán de

ayuda y qué asuntos son más relevantes para la familia.

• Las redes de apoyo informales se sitúan alrededor en  la parte superior, las redes de apoyo

formal se sitúan abajo y las redes de apoyo intermedio en los lados.

• Las fortalezas de los apoyos se indican variando el espesor de las líneas y conectando los

apoyos externos  con la caja central de la familia y añadiendo los factores estresantes con

líneas discontinuas.

• El ecomapa no recoge rutinas.



P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social

Escala de participación, autonomía y relaciones sociales(MEISR)

R.A. McWilliam and Shana Hornstein © 2007

Este instrumento mide la participación, la autonomía y las relaciones sociales de los niños de 0 a 5 años en las rutinas del hogar. Debe ser completado por el cuidador

principal que haya observado al niño a menudo en casa, no por un profesional con pocas oportunidades de observar las rutinas domésticas. El propósito del MEISR es

(a) ayudar tanto a las familias como a los miembros del equipo de intervención a evaluar las competencias del niño en las situaciones de cada día, las cuales deberían ayudarles a

decidir sobre las prioridades de intervención; (b) ayudar a los profesionales a realizar a las familias preguntas relevantes sobre el funcionamiento del niño en las rutinas del

hogar; y (c) observar el progreso del niño.

Nombre del niño / Nombre de la persona que completa esta escala /

Fecha: / Relación con el niño: _/ Nombre del programa o

escuela: / Ciudad, país:



P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social

Instrucciones:

Calificar el desarrollo del niño en la realización de las siguientes actividades a cada momento del día. Si no has visto al niño hacerlo, califícalo con un 1. Si has visto al niño

hacerlo de vez en cuando, califícalo con un 2. Si ves al niño hacerlo mucho, califícalo con un 3. Si el niño suele hacerlo mucho pero lo ha superado, califícalo con un 4.

Los niveles de meses son solo para la interpretación, no para la puntuación. Esto es, para decidir cuándo intervenir para ayudar al niño con una habilidad la familia podría

estar interesada en los meses característicos en los cuales los niños muestran la habilidad. Los niveles de estos meses están estimados para el desarrollo característico de los

niños y no debe ser interpretado como puntos de corte precisos. No todos los elementos tienen asociados años en meses.

Rodea el número que mejor representa el grado de habilidad del niño que se describe en cada enunciado

Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

1 Despertando

1.1 Hace sonidos vocales
0-2.5 1 2 3 4 S CM

1.2 Disfruta siendo cogido, mecido y tocado 0-6
1 2 3 4 S

S

1.3 Muestra interés por los juguetes de cuna
1-6

1 2 3 4
P CG

1.4 Parece feliz con adultos
1,5-4

1 2 3 4
S S

1.5 Hace las transiciones a la cama sin molestar
3-6

1 2 3 4
S S

1.6 Se gira hacia el sonido de la voz de alguien
3-7

1 2 3 4
S CM



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo hace
a veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

1.7 Intenta apoderarse de los objetos en la cuna o cama 4,5-5,5 1 2 3 4 P M

1.8 Se da la vuelta 6+ 1 2 3 4 A M

1.9 Trata de sentarse 6-10 1 2 3 4 A M

1.10 Tira para ponerse de pie 6,5-11,5 1 2 3 4 A M

1.11 Llama a los adultos 8+ 1 2 3 4 S CM,S

1.12 Juega con juguetes de cuna 8+ 1 2 3 4 P CG

1.13 Se levanta sin llorar inmediatamente 8+ 1 2 3 4 S A

1.14 Se mantiene sentado 7-8 1 2 3 4 A M

1.15 Deambula o se tambalea 12+ 1 2 3 4 A M

1.16 Levanta los brazos para ser cogido cuando se
levanta

12+ 1 2 3 4 S CM

1.17 Entra y sale de la cama independientemente 24+ 1 2 3 4 A M

1.18 Coopera en las peticiones de los adultos 36 1 2 3 4 S S

1.19 Juega con juguetes en la habitación hasta que llega
un adulto o hermano

18+ 1 2 3 4 A S

1.20 Realiza la rutina de ir al baño
independientemente

24-36+ 1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

1.21 Se va de la habitación para buscar a un adulto 12-18+ 1 2 3 4 S M,S

2. Hora de la comida S S

2.1 Hace las transiciones antes y después de la hora
de la comida sin molestar 1+

1 2 3 4 A AD

2.2 Al amamantarse o alimentarse del biberón, chupa
suficientemente fuerte

2-5 1 2 3 4 A AD

2.3 Bebe la cantidad adecuada de leche materna o
artificial

2-5 1 2 3 4 A M

2.4 Sostiene su propio biberón 5.5-9 1 2 3 4 A M

2.5 Se siente en una silla alta sin caerse 5-24 1 2 3 4 A AD,M

2.6 Come sin babear 7-12+ 1 2 3 4 A M

2.7 Coge la comida con los dedos 9-12 1 2 3 4 S CM

2.8 Usa palabras o hace señas para "comer" y "beber" 12+ 1 2 3 4 A AD

2.9 Bebe de una taza antiderrame (con tapa) por si
mismo

12-18 1 2 3 4 A AD

2.10 Bebe de una taza por si mismo 12-18+ 1 2 3 4 A AD

2.11 Usa la cuchara con éxito moderado
15-24

1 2 3 4 A M

2.12 Usa la cuchara independientemente 15-24+ 1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

2.13 Bebe la cantidad adecuada de la taza de una sola vez (ej:
con cada sorbo)

18+ 1 2 3 4 A AD

2.14 Usa palabras o señales para especificar comida o
bebida

18+ 1 2 3 4 S CM

2.15 Indica cuando tiene hambre o sed 18-19+ 1 2 3 4 S CM

2.16 Comunica "más" 18-19+ 1 2 3 4 S CM

2.17 Comunica "acabado" 18-19+ 1 2 3 4 S CM

2.18 Pone una cantidad apropiada de comida en la
boca de una sola vez

18-24+ 1 2 3 4 A AD

2.19 Traga
18-24+

1 2 3 4 A AD, M

2.20 Se sienta en una silla normal (puede ser tamaño
niño)

18-24+ 1 2 3 4 A M

2.21 Mastica la comida 18-24+ 1 2 3 4 A AD, M

2.22 Come alimentos variados 23-25+ 1 2 3 4 A A

2.23 Se sienta al menos 15 minutos sin quejarse 24+ 1 2 3 4 P S

2.24 Presta atención a otros a su alrededor 24+ 1 2 3 4 S CG

2.25 Muerde pedazos de comida dura (manzanas,
carne, galletas)

30+ 1 2 3 4 A AD

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

2.27 Se sirve con un utensilio 30-36+ 1 2 3 4 A M

2.26 Vierte liquido en la taza 30-36+ 1 2 3 4 A M

2.28 Unta con un cuchillo 30-36+ 1 2 3 4 A M

2.29 Quita los envoltorios y cáscaras antes de comer 30-36+ 1 2 3 4 A AD

2.30 Usa un tenedor 30-36+ 1 2 3 4 A M

2.31 Se mantiene sentado en las horas de la comida 36+ 1 2 3 4 P S

2.32 Come sin rechazar la comida o la bebida 36+ 1 2 3 4 P AD

2.33 Come la comida en un horario bastante regular 36+ 1 2 3 4 S AD

2.34 Coopera con los adultos en sus peticiones 36+ 1 2 3 4 S S

2.35 Pide ayuda (ej: cortando, abriendo) 24+ 1 2 3 4 A CM

2.36 Usa una servilleta para limpiarse la boca y las
manos

24+ 1 2 3 4 I A, M

2.37 Elige la comida (ej: coge la comida que desea en
restaurantes)

32-36+ 1 2 3 4 A CG

2.38 Tiene suficiente control con el tenedor para
pinchar, mojar en salsa, y llevárselo a la boca

36+ 1 2 3 4 A AD, M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

3. Vistiéndose

3.1 No pone pegas a ser vestido o desvestido 1+ 1 2 3 4 S S

3.2 Participa vistiéndose sin quejarse 10.5-
12+

1 2 3 4 S, P S

3.3 Ayuda a vestirse extendiendo el brazo o la pierna 10.5-
12+

1 2 3 4 P, A AD

3.4 Se quita las prendas de vestir por sí mismo/a. 15-24+ 1 2 3 4 A AD

3.5 Se quita los cierres (cremalleras, broches,
botones)

18-21+ 1 2 3 4 A M

3.6 Ayuda a desvestirse 18-36 1 2 3 4 A AD, S

3.7 Usa signos o palabras para las partes del cuerpo.
19-22+

1 2 3 4 S CM

3.8 Entiende los nombres de cualquier parte del
cuerpo

15-22+ 1 2 3 4 S CM

3.9 Ayuda a vestirse 28-32+ 1 2 3 4 A AD

3.10 Entiende los nombres de las prendas de vestir. 15-22+ 1 2 3 4 S CM

3.11 Se abrocha las cremalleras, broches, botones 30-36+ 1 2 3 4 A M

3.12 Se pone prendas de vestir por sí mismo/a. 32+ 1 2 3 4 A AD

3.13 Indica qué es lo que quiere llevar 32+ 1 2 3 4 P CM

3.14 Usa signos o palabras mientras se viste. 32+ 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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Todavía
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Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

3.15 Usa signos o palabras para las prendas de vestir 32+ 1 2 3 4 P, S CM

3.16 Coopera con los adultos en sus peticiones 36+ 1 2 3 4 S S

3.17 Se viste y desviste pero necesita ayuda con los
botones y cordones.

48-60 1 2 3 4 A M, S

3.18 Se viste y desviste independientemente. 60+ 1 2 3 4 A M,S

3.19 Se pone el abrigo con ayuda 28-36+ 1 2 3 4 A AD, M, S

3.20 Se pone el abrigo independientemente,
incluyendo la cremallera

60+ 1 2 3 4 A M

3.21 Lleva variedad de texturas y formas 6-12+ 1 2 3 4 P AD

3.22 Lleva ropa interior 24-36+ 1 2 3 4 A AD, M

3.23 Lleva calcetines y zapatos. 24+ 1 2 3 4 A AD, M

4. Ir al baño / Pañal

4.1 Se deja llevar al baño/cambiar pañales sin
quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

4.2 Coopera con el cambio de pañales
1-24 1 2 3 4 S S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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Superado;
suele hacerlo
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4.3 Presta atención alrededor, incluyendo la cara de quien
le cambia, durante el cambio de pañales.

3 1 2 3 4 P CG

4.4 Indica cuando necesita ser cambiado o usa el baño 12-18 o
31+

1 2 3 4 S CM

4.5 Entiende palabras asociadas con el uso del baño 15-22+ 1 2 3 4 S CM

4.6 Se sienta en el inodoro el tiempo adecuado. 18-24 1 2 3 4 P S

4.7 Usa el inodoro (de sentarse) independientemente 18-24 1 2 3 4 A AD

4.8 Usa palabras o señas mientras va al baño/cambio
de pañales

19-22+ 1 2 3 4 S CM

4.9 Participa en lavarse las manos 19-24 1 2 3 4 P S

4.10 Se baja los pantalones para usar el inodoro 24-26 1 2 3 4 A M

4.11 Se lava las manos independientemente después de usar
el baño, con o sin necesidad de recordárselo.

24-30 1 2 3 4 A AD

4.12 Para de hacer esté haciendo si necesita usar el
baño.

24-36 1 2 3 4 P CG

4.13 Se sube los pantalones después de usar el baño. 26-28 1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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4.14 Ocasionalmente pasa toda lo noche sin mojar la
cama.

30-42 1 2 3 4 P AD

4.15 Pasa tres horas sin accidentes (si necesita el baño)
31+

1 2 3 4 P AD

4.16 Habla sobre el baño
31+ 1 2 3 4 S CM

4.17 Cuando usa el baño, se dirige el solo 36+ 1 2 3 4 A AD, M

4.18 Coopera con las peticiones de los adultos 36 1 2 3 4 S S

4.19 Cuando el niño dice que necesita ir al baño, va
(ej: no falsas alarmas)

30-36 1 2 3 4 A, S AD, CG

4.20 Indica que necesita ir con suficiente tiempo para
llegar al baño.

30-36 1 2 3 4 A, S CG, CM, S

4.21 Pide ayuda para limpiarse 24-42 1 2 3 4 A M

5. Saliendo fuera

5.1 Se sienta en la silla del coche sin quejarse 1+ 1 2 3 4 A S

5.2 Participa en las salidas sin quejarse o ponerse
molesto.

1+ 1 2 3 4 P S

5.3 Lleva un abrigo, gorro, o mitones sin resistirse. 1+ 1 2 3 4 A S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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Dominio funcional Dominio de
desarrollo

5.4 Vuelve a casa tras la actividad sin rechistar 1+ 1 2 3 4 S S

5.5 Se sienta en la silla del coche, mirando hacia atrás 1-12 1 2 3 4 A M

5.6 Se sienta en un cochecito de paseo 5+ 1 2 3 4 A M

5.7 Anda con o sin ayuda cuando le dan la oportunidad 11-13 1 2 3 4 A M

5.8 Sigue las direcciones 12+ 1 2 3 4 S CM

5.9 Entiende las palabras relacionadas con salir fuera. 15-22+ 1 2 3 4 S CM

5.10 Participa en prepararse para salir fuera sin
quejarse

18+ 1 2 3 4 S S

5.11 Indica que es lo que quiere cuando se prepara
para salir fuera

18+ 1 2 3 4 S CM

5.12 Juega con otros niños
18+ 1 2 3 4 P, S S

5.13 Se ocupa de sí mismo/a cuando el adulto esta
ocupado

18-24 1 2 3 4 P AD

5.14 Describe cosas para pedir o comentar sobre ello
usando palabras o señas

19-22 1 2 3 4 S CM

5.15 Usa palabras relacionadas con salir fuera. 19-22+ 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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5.16 Se pone los zapatos solo/a 21-30 1 2 3 4 A AD

5.17 Permanece con un adulto cuando va andando 24-30 1 2 3 4 P, S S

5.18 Se refiere a cosas para enseñárselas al adulto 24-36 1 2 3 4 S CM

5.19 Se mete dentro del coche o la silla del coche
independientemente

24+ 1 2 3 4 A M

5.20 Coopera con los adultos en sus peticiones 36+ 1 2 3 4 S S

5.21 Les habla a otros sobre la salida más tarde 48+ 1 2 3 4 S S, CM

5.22 Habla sobre eventos del futuro 48+ 1 2 3 4 S CM, CG

5.23 Usa una silla de coche hasta 18 Kg 40 1 2 3 4 A AD, M

5.24 Usa un asiento de seguridad después de los 18
kg

40-80 1 2 3 4 A ADS, M

5.25 Se deja el cinturón de seguridad abrochado 36+ 1 2 3 4 A AD, CG

5.26 Permanece cerca del adulto o el coche en
aparcamiento

36+ 1 2 3 4 A, S S

5.27 Ayuda a llevar artículos 36-48 1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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5.28 Anticipa las salidas y pregunta cuándo van a ser
48-60 1 2 3 4 S CM, S

5.29 Responde apropiadamente cuando un extraño se
acerca o empieza una conversación

48+ 1 2 3 4 S CM, S

5.30 Pide permiso antes de irse del lado del adulto 48+ 1 2 3 4 S CM

5.31 Permanece cerca del carro de la compra 36+ 1 2 3 4 A, S AD, CG

5.32 Entiende el "no" y no tiene un berrinche cuando
quiere artículos que no pueden ser adquiridos

30-36+ 1 2 3 4 S CG, S

6. Tiempo de juego con otros 1 2 3 4

6.1 Cambia de juego o acepta el cambio de juego con
otros sin quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

6.2 Invita a los adultos a jugar vocalizando o sonriendo 4-5 1 2 3 4 S S, CM

6.3 Habla o balbucea en una conversación corta 5,5-6,5 1 2 3 4 P, S CM

6.4 Juega a juegos simples con un adulto o niño mayor
que él

6-10 1 2 3 4 S CG

6.5 Juega con otros sin quejarse 9+ 1 2 3 4 S S

6.6 Muestra o comenta sobre juguetes a los adultos 9-12 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo hace
a veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo
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6.7 Imita a otros 12 1 2 3 4 S CG

6.8 Si le invitan a jugar, responde 12-15 1 2 3 4 S S

6.9 Inicia juegos con otros niños 15+ 1 2 3 4 S S, CM

6.10 Entiende palabras para juguetes o juegos 15-22+ 1 2 3 4 P, S CM

6.11 Pide lo que quiere durante el juego 18+ 1 2 3 4 S CM

6.12 Usa palabras o señas durante el juego
18-24 1 2 3 4 S CM

6.13 Recoge los juguetes cuando se le indica hacerlo 21-23 1 2 3 4 S CM

6.14 Indica la propiedad de los juguetes o artículos 23-24 1 2 3 4 S S

6.15 Mantiene el control sobre su cuerpo en las
relaciones con otros

24+ 1 2 3 4 A M

6.16 En el juego de simulación, asigna roles de
jugadores

24-30 1 2 3 4 S CG

6.17 Se mantiene jugando con otros el tiempo
adecuado

30+ 1 2 3 4 P CG

6.18 Se turna 30+ 1 2 3 4 S CG

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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6.19 Sabe cómo preguntar a otros niños por el turno del
juguete

30+ 1 2 3 4 S CM

6.20 Juega sin estropear las creaciones de otros 36+ 1 2 3 4 S S

6.21 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

6.22 Usa escandalosos y silenciosos juegos en los
tiempos y contextos apropiados

36+ 1 2 3 4 A AD, S

6.23 Entiende cómo hacer una broma a alguien 48+ 1 2 3 4 S CM, S

6.24 Permanece callado mientras juega al escondite 36+ 1 2 3 4 P AD
6.25 Responde al conflicto llorando o siendo agresivo 18-36 1 2 3 4 S CM, S

6.26 Responde al conflicto buscando la ayuda de un
adulto

36-48+ 1 2 3 4 P AD

6.27 Parlotea 36-60+ 1 2 3 4 S CM,S

7. Juega independientemente a ratos 1+ 1 2 3 4 S CM,S

7.1 Pasa de jugar independientemente a otra cosa sin
quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

7.2 Toca varias texturas (pintura de dedos, plastilina,
arena, tierra, pegamento)

6+ 1 2 3 4 P AD

7.3 Llega a los juguetes por sí mismo/a
6-10+ 1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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7.4 Juega de manera repetitiva
6-12 1 2 3 4 P, A CG

7.5 Pone los juguetes dentro y fuera de contenedores
(ej: vaciando)

9-11 1 2 3 4 P, A CG

7.6 Pone todos los juguetes juntos y los tira aparte 10-11 1 2 3 4 P, A M

7.7 Busca artículos escondidos 11-13 1 2 3 4 P CG

7.8 Inicia juegos independientes 12-18 1 2 3 4 A CG

7.9 Juega con variedad de juguetes 12+ 1 2 3 4 P, A CG

7.10 Hace juguetes de trabajo por sí mismo/a 18+ 1 2 3 4 P, A CG, M

7.11 Hace marcas en los papeles con ceras, pinturas, tiza,
rotuladores, etc.

18-36 1 2 3 4 P, A M

7.12 Mantiene el juego independiente 24+ 1 2 3 4 P, A CG

7.13 Mantiene el juego con el mismo juguete durante
el tiempo apropiado

24+ 1 2 3 4 P, A CG

7.14 Hace elecciones fácilmente de dónde/que quiere
jugar

24+ 1 2 3 4 P, A CG

7.15 Juega con la mayoría de juguetes de forma
adecuada

24-28+ 1 2 3 4 P, A CG

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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7.16 Construye cosas durante el juego (ej: construye
con bloques o legos)

24+ 1 2 3 4 P, A CG, M

7.17 Sabe dónde están los juguetes u objetos (ej: va a
la estantería para buscar un juguete especifico.

24+ 1 2 3 4 P, A CG, CM

7.18 Pretende ser algo o alguien (una animal...) 24-30+ 1 2 3 4 S CG

7.19 Pretende que los objetos sean algo más 24-30+ 1 2 3 4 S CG

7.20 Cuando algo es difícil, no se rinde fácilmente 30+ 1 2 3 4 P CG

7.21 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

7.22 Sabe los límites del juego (ej: se aleja de la calle) 36+ 1 2 3 4 P CG

7.23 Se mantiene a salvo mientras juega
independientemente (ej: no trepa, juega con la estufa)

30+ 1 2 3 4 P AD, CG

8. Durmiendo la siesta

8.1 Se queda dormido independientemente 1+ 1 2 3 4 P AD

8.2 Se va dormir la siesta rápidamente 6-48 1 2 3 4 S S

8.3 Se va a dormir la siesta sin quejarse o ponerse
molesto

6-48 1 2 3 4 S S

8.4 Juega en la cama o en la cuna mientras no se
duerme

12-48 1 2 3 4 P CG

8.5 Usa palabras para indicar que quiere dormir 19-22+ 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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8.6 Usa palabras o señas antes o después de la siesta 19-22+ 1 2 3 4 S CM

8.7 Duerme en cama, no en cuna 24+ 1 2 3 4 A S

8.8 Indica entender palabras sobre la siesta 15-22+ 1 2 3 4 S CM

8.9 Duerme el tiempo suficiente 12-24 361 2 3 4 A AD

8.10 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

8.11 Hace las transiciones de la siesta sin ponerse
molesto

1+ 1 2 3 4 S S

8.12 Si no se duerme, no molesta a otros niños que si
lo están.

24+ 1 2 3 4 S CG

8.13 Si no se duerme, lo hace por la tarde o la noche sin
estar gruñón

48-60+ 1 2 3 4 A AD, S

9. Bañándose

9.1 Salpica en el agua 6-12 1 2 3 4 P, A M

9.2 Levanta las extremidades para ser lavado o
agacha la cabeza para lavarle el pelo

8-12+ 1 2 3 4 P AD, M

9.3 Sujeta la toalla
9-12+ 1 2 3 4 P, A M

9.4 Se limpia las partes del cuerpo
independientemente

36-48+ 1 2 3 4 P AD

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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9.5 Participa en el baño sin quejarse
12+ 1 2 3 4 S S

9.6 Coopera en lavarse la cara/cabeza 36 1 2 3 4 S S

9.7 Juega con juguetes en el baño 9-12+ 1 2 3 4 P CG

9.8 Recupera juguetes que han caído dentro del agua 9-12+ 1 2 3 4 P, A CG

9.9 Se levanta por sí mismo/a 6-12 1 2 3 4 A M

9.10 Entra o sale de la bañera por sí mismo/a 28-36+ 1 2 3 4 A M

9.11 Contacta visualmente, señala, comenta, o de otra
forma participa con los adultos durante el baño

6-12+ 1 2 3 4 S CG, CM

9.12 Indica si la temperatura del agua no es agradable 20-24+ 1 2 3 4 S CM

9.13 Indica que es lo que quiere durante el tiempo de
baño

18-24+ 1 2 3 4 S CM

9.14 Usa palabras o señas durante el baño 19-22+ 1 2 3 4 S CM

9.15 Entiende palabras relacionadas con el baño 15-22+ 1 2 3 4 S CM

9.16 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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9.17 Hace las transiciones del baño sin quejarse 1+ 1 2 3 4 S S

9.18 Coopera en cepillarse los dientes
18-24 1 2 3 4 S AD

9.19 Coopera en peinarse 24+ 1 2 3 4 S AD

9.20 Coopera en cortarse las uñas 18-24 1 2 3 4 S AD

9.21 Responde al verse en un espejo 3-5,5 1 2 3 4 S CG

9.22 Se cepilla los dientes independientemente 36+ 1 2 3 4 A M

9.23 Se peina independientemente 36+ 1 2 3 4 A M

9.24 Se lava el pelo independientemente 48-60 1 2 3 4 A M

9.25 Abre y cierra la ducha independientemente 60+ 1 2 3 4 A M

9.26 Se seca independientemente 36-48 1 2 3 4 A M

9.27 Hace elecciones sobre el sabor de la pasta de
dientes, accesorios para el pelo, etc, de forma
apropiada

36-48+ 1 2 3 4 A, S CG, CM, S

9.28 Permite peinarle sin llorar 24+ 1 2 3 4 S S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



10. Pasando el rato/ Viendo TV / Libros
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10.1 Tiene un programa favorito de TV 24-36+ 1 2 3 4 P CG

10.2 Se molesta cuando no puede ver un programa 30-36+ 1 2 3 4 S S

10.3 Se mantiene sentado mientras ve la TV 30-36+ 1 2 3 4 P S

10.4 Indica que le gustaría ver TV 24-30+ 1 2 3 4 S CM

10.5 Indica qué programa de TV le gustaría ver 36+ 1 2 3 4 S CM

10.6 Enciende la TV o cambia de canal
independientemente

48+ 1 2 3 4 S M

10.7 Se porta apropiadamente cuando ve la TV solo 36+ 1 2 3 4 P S

10.8 Se comporta apropiadamente cuanto ve la TV
con un adulto o con hermanos en la sala

30-36+ 1 2 3 4 S S

10.9 Habla sobre programas de TV cuando están
puestos

24-30 1 2 3 4 S CM

10.10 Habla sobre programas de TV cuando no están
puestos

30-36+ 1 2 3 4 S CM

10.11 Responde a los personajes en la TV (ej: un
personaje pregunta a la audiencia una pregunta o se dirige
a la audiencia para imitarla)

36+ 1 2 3 4 S CM

10.12 Usa palabras o señas mientras ve la TV 19-22+ 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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10.13 Mantiene la atención en algunos programas de
TV

24+ 1 2 3 4 P AD

10.14 Juega silenciosamente cuando los adultos están
viendo la TV

36+ 1 2 3 4 P CG

10.15 Coopera cuando el canal se cambia 36-42+ 1 2 3 4 S S

10.16 Encuentra cosas apropiadas que hacer mientras
los adultos miran la TV

42-48+ 1 2 3 4 P CG

10.17 Cuando cambia de canal de TV
independientemente, sabe qué programas puede ver y cuales
no

60+ 1 2 3 4 A CG

10.18 Espera pacientemente a un adulto para empezar un
video (ej: espera hasta que las el trafico lo permite
y el adulto puede empezar el DVD en un reproductor de
coche)

48+ 1 2 3 4 A AD, CG

10.19 Juega con libros 8-9 1 2 3 4 P CG

10.20 Orienta los libros correctamente 12-24 1 2 3 4 A CG

10.21 Pasa las páginas 10-14 1 2 3 4 A M

10.22 Señala dibujos, letras, o palabras en los libros 14-15 1 2 3 4 P CM

10.23 Señala correctamente letras o palabras cuando
se le pregunta

19-27 1 2 3 4 S CM

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social
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10.24 Permanece con un adulto leyendo un libro el
tiempo apropiado

12+ 1 2 3 4 P S

10.25 Anticipa qué es lo siguiente que pasara en la
historia

36+ 1 2 3 4 A CG

10.26 Pretende leer 12+ 1 2 3 4 P CG

10.27 No muerde el libro
6-12 1 2 3 4 P CG

10.28 No dobla o rompe el libro 12 1 2 3 4 P CG

10.29 Tiene un libro favorito 18-24 1 2 3 4 P CG

10.30 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

10.31 Hace las transiciones a otra actividad sin
quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

11.Comprando en el Supermercado

11.1 Se sienta independientemente en el carro 9+ 1 2 3 4 A M

11.2 Se siente en el carro 30 minutos sin quejarse 12+ 1 2 3 4 P S

11.3 Mientras está sentado en el carro, sostiene
productos

6-12 1 2 3 4 P M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

11.4 Coge productos que los padres le piden 30-36 1 2 3 4 S CM

11.5 Lleva productos 24+ 1 2 3 4 P M

11.6 Reconoce y designa cualquier producto de la
compra

48-60+ 1 2 3 4 P CM

11.7 Habla sobre/señala los productos o la gente 36+ 1 2 3 4 S CM

CM11.8 Responde apropiadamente a adultos
desconocidos en el supermercado

36+ 1 2 3 4 S S

11.9 Muestra interés en otros niños 36+ 1 2 3 4 S S

11.10 Permanece con el adulto en la tienda 30-36 1 2 3 4 S S

11.11 Sigue las direcciones para conseguir un
producto

48-60+ 1 2 3 4 S CM

11.12 Anda al lado del carro 36+ 1 2 3 4 A M, AD

11.13 Indica qué es lo que quiere 30+ 1 2 3 4 S CM

11.14 Usa palabras o señas mientras está en el
supermercado

19-22+ 1 2 3 4 S CM

11.15 Participa en la compra sin quejarse o ponerse
pesado

30-36+ 1 2 3 4 S S

11.16 Coopera con los adultos en sus peticiones 36 1 2 3 4 S S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo hace
a veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

11.17 Hace las transiciones del supermercado sin
quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

12. Al aire libre 1 2 3 4

12.1 Juega apropiadamente en la zona de juegos
infantiles

36-48 1 2 3 4 P CG

12.2 Juega adecuadamente con los juguetes del cajón de
arena variedad de juguetes al aire libre

24+ 1 2 3 4 P CG

12.3 Juega con diferentes juguetes al aire libre 24-30+ 1 2 3 4 P CG

12.4 Juega al aire libre durante 30 minutos sin
quejarse

24+ 1 2 3 4 P S

12.5 Permanece en el área de juegos, no se pone a
correr (huir) o trepar vallas

30+ 1 2 3 4 P, A AD

12.6 Sigue las indicaciones dadas a distancia 36+ 1 2 3 4 S CM

12.7 Muestra interés en el área de juegos 24+ 1 2 3 4 P CG

12.8 Inicia juegos al aire libre 36+ 1 2 3 4 P CG

12.9 Mantiene juegos al aire libre 24+ 1 2 3 4 P CG

12.10 Coopera en moverse de una cosa a otra 30-36 1 2 3 4 S S

12.11 Camina 17,5-
19,5

1 2 3 4 A M

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

12.12 Corre 24-30 1 2 3 4 A M

12.13 Salta 22-30 1 2 3 4 A M

12.14 Trepa 24-36 1 2 3 4 A M

12.15 Usa los toboganes 36-48 1 2 3 4 A M

12.16 Se columpia 36-48+ 1 2 3 4 A M

12.17 Recupera el equilibrio 24+ 1 2 3 4 A M

12.18 Anda hacia delante y hacia detrás 28-29,5 1 2 3 4 A M

12.19 Muestra interés por otros niños jugando 36+ 1 2 3 4 S S

12.20 Se lleva bien con otros niños en lugares como
un parque infantil

36+ 1 2 3 4 S S

13 Hora de dormir 1 2 3 4

13.1 Se va a la cama rápidamente 30-36 1 2 3 4 P S

13.2 Sigue los pasos en la rutina de dormir 24-36 1 2 3 4 P CG

13.3 Juega en la cama mientras no se duerme 24+ 1 2 3 4 P CG

13.4 Se queda dormido independientemente 9-18 1 2 3 4 A AD

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Edad en
meses

Todavía
no lo hace

Lo
hace a
veces

Lo hace a
menudo

Superado;
suele hacerlo

Dominio funcional Dominio de
desarrollo

13.5 Se duerme en su propia cama o cuna 3+ 1 2 3 4 A AD

13.6 Permanece en una habitación casi oscura sin
quejarse

3+ 1 2 3 4 A AD

13.7 Indica qué es lo que quiere durante la rutina de
irse a dormir

24+ 1 2 3 4 S CM

13.8 Usa palabras o señas durante la rutina de irse a
dormir

19-22+ 1 2 3 4 S CM

13.9 Usa palabras o señas para indicar que quiere
dormir

19-22+ 1 2 3 4 S CM

13.10 Indica entender palabras sobre la hora de dormir 15-22+ 1 2 3 4 S CM

13.11 Habla sobre su día o que pasará mañana 36-48+ 1 2 3 4 S CM

13.12 Una vez en la cama, permanece ahí a lo largo
de toda la noche

30-36 1 2 3 4 A AD

13.13 Coopera con adultos en sus peticiones
36 1 2 3 4 S S

13.14 Hace las transiciones a la hora de dormir sin
quejarse

1+ 1 2 3 4 S S

P = participación, A = autonomía, S = relaciones sociales AD = adaptativa, CG = cognitiva, CM = comunicación, M = Motor, S = social



Evaluación de las visitas domiciliarias

Cuestionario de satisfacción de la familia sobre el profesional de atención domiciliaria y su
trabajo

Instrucciones: preguntar a padres, en una entrevista o cuestionario escrito si están o no contentos con cada

una de las cuestiones del Apéndice A. La puntuación total y los ítems individuales proporcionarán

información sobre cómo se siente la familia con el profesional de atención domiciliaria y con su visita.

ESCALAS DE VALORACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS (HOVRS)

Una herramienta de observación para profesionales y coordinadores del servicio

Instrucciones:

Las Escalas de Valoración de la Atención Domiciliaria han sido creadas para ser utilizadas por los

profesionales o los coordinadores del Servicio para evaluar la calidad de las visitas desde la observación

directa.

Se incluyen siete escalas de valoración:

Escalas del proceso de calidad de la visita domiciliaria.

o Interacción entre el profesional de atención domiciliaria y la familia

o Atención del profesional a la familia

o Relación entre el profesional y la familia

o Respeto a la intimidad del profesional de atención domiciliaria

Escalas de calidad en la efectividad de los profesionales de atención domiciliaria

o Interacción entre los padres y los niños durante la visita

o Compromiso de los padres durante la visita

o Compromiso de los niños durante la visita

Cada escala lista unos indicadores de los diferentes niveles de calidad para un proceso particular de

visitas a domicilio. Observando, ya sea en directo o en grabaciones de video, el observador comprueba

cada indicador. Al final de la observación, el observador decide en una valoración general, de 1 a 7,

basado en el patrón de los ítems comprobados. Por ejemplo, si la mayoría de los ítems están en la

columna “Bien”, la valoración será probablemente un 5. Sin embargo, si los ítems están en “adecuado”,

la valoración sería probablemente de un 4. Igualmente, si la mayoría de los ítems seleccionados son

“Bien” y unos pocos de “excelente”, entonces la valoración rondaría el 6. La valoraciones de las

primeras cuatro escalas pueden sumarse para proporcionar un índice de calidad del proceso. La

valoración de las últimas tres escalas pueden sumarse para proporcionar un índice de calidad de

efectivida



Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención domiciliaria

Para cada ítem, redondee el número que indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las cuestiones sobre el profesional que trabaja con Usted

EL PROFESIONAL QUE ACUDE A MI CASA… Completamen
te en

Bastante
en

No sabe
no

Bastante
de

Completamente
de acuerdo

1. Tiene, generalmente, una relación positiva con nosotros 1 2 3 4 5

2. Es fácil hablar con él/ella 1 2 3 4 5

3. Es un apoyo para nosotros 1 2 3 4 5

4. Parece conocer mucho a los niños 1 2 3 4 5

5. Parece conocer mucho sobre la crianza de los niños 1 2 3 4 5

6. Parece conocer mucho nuestro entorno 1 2 3 4 5

7. Está bien organizado y preparado para la visita 1 2 3 4 5

8. Respeta a nuestra familia como es 1 2 3 4 5

9. Respeta mi religión y mi cultura 1 2 3 4 5

10.Se adapta a nuestras necesidades 1 2 3 4 5

11. Se adapta a las necesidades de mi hijo/a 1 2 3 4 5

12. Conoce nuestras expectativas 1 2 3 4 5

13. Plantea soluciones para casa que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos 1 2 3 4 5

14. Conoce nuestros intereses 1 2 3 4 5

15. Ofrece propuestas en casa que nos interesan 1 2 3 4 5

Observaciones:
Puntuación:

El total es la suma de los números redondeados. La mayor puntuación posible es 75.
Esta puntuación indica que los padres están completamente

satisfechos con el profesional de
atención domiciliaria.

Parent satisfaction with the home visits: a Survey for a parents, by L. A.Rogman., Gina A. Cook, Vonda K. J. Norman. In developmental Parenting: A
Guide for Early Childhood Practitioners, by L. A. Rogman, L. K. Boyce, and M. S. Innocenti

Copyright © 2008 by paul H. Brookes Publishing Co. All rights reserved.



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES CON LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Para cada ítem redondee el número que indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las cuestiones sobre la visita domiciliaria

LAS VISITAS A MI CASA… Completamen
te en

Bastante
en

No sabe
no

Bastante
de

Completamente
de acuerdo

1. Son una experiencia positiva 1 2 3 4 5

2. Son agradables y cordiales 1 2 3 4 5

3. Nos proporcionan información necesaria y útil 1 2 3 4 5

4. Se organizan en torno a nuestros intereses y necesidades 1 2 3 4 5

5. Se adaptan a las diferentes circunstancias o cambios de nuestra familia 1 2 3 4 5

6. Están bien planteadas 1 2 3 4 5

7. Nos ayudan a conseguir nuestros objetivos 1 2 3 4 5

8. Son interesantes 1 2 3 4 5

9. Nos involucran en el trabajo que se hace con nuestra familia 1 2 3 4 5

10. Nos ayudan a resolver nuestros problemas 1 2 3 4 5

11. Nos ayudan a tomar nuestras propias decisiones 1 2 3 4 5

12. Nos ayudan a jugar más con mi hijo 1 2 3 4 5

13. Nos ayudan a atender y educar mejor a mi hijo 1 2 3 4 5

14. Nos ayudan a sentirnos felices y seguros en la crianza de nuestro hijo 1 2 3 4 5

Observaciones:
Puntuación:

El total es la suma de los números redondeados. La mayor puntuación posible es
70 Esta puntuación indica que los padres están completamente satisfechos con la
visita domiciliaria



Escalas de valoración de las visitas domiciliarias

Interacción entre el profesional de la atención domiciliaria y las familias

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ Rara vez ayuda a
los padres a responder las

señales del niño para
interactuar

□ Ignora las interacciones
entre padre e hijo

□ Interactúa con el padre
o con el niño pero no con ambos

□ Se entromete en las
interacciones de padre e hijo

□ Intenta facilitar la
interacción, incluso aunque no
siempre sea efectiva

□ Le dice a los padres que
interactúen con su hijo

□ Le dice al hijo que
interactúe con el padre

□ Facilita algunas
interacciones
entre el padre y el hijo

□ Observa las interacciones entre
padre e hijo y las comenta

□ Comenta las señales
de interacción de los hijos

□ Pide a los padres que
participen en la interacción
con los hijos

□ Proporciona materiales o actividades
al profesional de atención domiciliaria
para promover la interacción padre-hijo

□ Facilita de forma consistente
las interacciones entre padre e hijo

□ Facilita las interacciones ricas y
fáciles entre padre e hijo

□ Usa materiales en casa para
promocionar la interacción entre
padres e hijo

Valoración general =

Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood
Practitioners, by Lori A. Roggman, Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by
Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved.



Respuesta del profesional de atención domiciliaria a la familia

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ Instruye a la familia en lugar de
compartir con ella las actividades

□ No planea bien la visita. Suele
olvidar materiales necesarios

□ Trabaja principalmente con el
niño enseñando al padre cómo
hacerlo

□ Responde a la implicación de los padres

□ Sugiere actividades a los padres para
apoyar el desarrollo del niño

□ Comparte las actividades con los padres y el
niño

□ Está preparado para realizar las actividades
propias de la visita domiciliaria

□ Utiliza pautas adecuadas

□ Provee información sobre el desarrollo del
niño

□ Ofrece suficiente información a las
cuestiones de la familia

□ Da más información a través de la
observación del padre y el niño

□ Pregunta a los padres sobre los
objetivos

□ Pregunta a los padres sobre las
actividades de la visita

□ Comenta el nivel de desarrollo del
niño

□ Ofrece información relevante
sobre el desarrollo del niño

□ Comenta las fortalezas y las
interacciones positivas de la
familia

□ Conduce las actividades de los
padres hacia el niño

□ Ayuda a los padres en el plan de
actividades para las visitas

□ Ofrece información relevante
para el desarrollo de las actividades

Valoración general =Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood
Practitioners, by Lori A. Roggman, Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by
Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved.



La no intrusión del profesional de atención domiciliaria

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ Es intrusivo o directivo

□ Abruma a los padres o al niño

□ A menudo dice a los padres lo
que han de hacer

□ Se hace cargo de la actividades

□ Juega con el niño o le enseña a
hacerlo solo

□ Hace sugerencias pero no
excesivas

□ Da materiales a l niño en lugar de a los
padres

□ Refuerza al niño antes de que los
padres lo hagan

□ Insiste con actividades demasiado
duras para los padres o el niño

□ Insiste con actividades que
no interesan a los padres o al niño

□ Suele facilitar las cosas pero a
veces vacila

□ De vez en cuando pasa juguetes al niño
en lugar de a los padres

□ Acepta el sistema familiar

□ A veces refuerza al niño antes que los
padres incluso aunque estén sean capaces
de hacerlo

□ Suele dar los materiales del niño al
padre en lugar de al niño directamente

□ Se sienta detrás para dejar que
comience la interacción entre los
padres y el niño

□ Es respetuoso con las señales de los
padres y el niño

□ Es respetuoso con las ideas e
intereses de los padres

□ Los juguetes y los materiales
manipulativos del niño a los padres en
lugar del niño

Valoración general =
Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood
Practitioners, by Lori A. Roggman, Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by
Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved.



Interacción padres- niño durante la visita domiciliaria

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ La interacción es mínima, negativa o sin
respuesta

□ La interacción no comienza bien,
pero poco después comienzan a realizar
actividades juntos

□ Hay contacto visual muy
frecuentemente

□ Son sensibles el uno con el otro
durante la visita domiciliaria

□ La interacción se interrumpe por
crisis

□ La interacción no se mantienen por

□ La interacción comienza bien pero
al poco uno de ellos deja de
participar

□ La interacción es a veces positiva,

□ Hay un positivo contacto físico

□ Están en estrecho contacto físico

□ Evidentemente se divierten juntos y el
tiempo que tienen lo pasan juntos

incumplimiento del niño o por rabietas
pero dura a penas media hora durante las actividades

□ Interactúan con gran afectividad

□ La interacción no ocurre casi nunca
□Los padres permiten, de vez en

cuando
que el niño tome la iniciativa

□ Los padres consienten al niño que
tome la iniciativa

Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood Practitioners, by Lori A. Roggman,
Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved. Valoración general =

Valoración general =



Relación entre el profesional de atención domiciliaria con la familia

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ Parece no estar a gusto en casa

□ Participa poco o forzadamente con los
miembros de la familia

□ Es crítico, condescendiente o tenso

□ Parece distraído, desinteresado o
aburrido

□ Ignora a los miembros de la familia
que nosean los padres y el niño

□ Es participativo en la visita
domiciliaria

□ Interacciona sociablemente con el
niño

□ Interacciona sociablemente con los
padres

□ Interacciona con otros miembros de la
familia

□ Es amable y respetuoso
con los padres

□ Se muestra relajado en la
interacción con los padres y el
niño

□ Acepta el sistema familiar

□ Interactúa con cualquiera
que esté presente en el
domicilio

□ Involucra a todos los que estén
presentes en la habitación

□ Es evidente que disfruta en la visita
domiciliaria

□ Es sensible a las diferentes
circunstancias familiares que van
surgiendo

□ Muestra interés por todo lo que
ocurre en la familia

Valoración general =
Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood
Practitioners, by Lori A. Roggman, Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by
Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved.



Participación de los padres durante la visita domiciliaria

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ No muestra interés en los materiales ni en
las actividades

□ Está disponible para interactuar con el
profesional de atención domiciliaria
y el niño

□ Parece interesado en las
actividades de la visita
domiciliaria

□ Inicia frecuentemente dicusiones sobre
la familia o el desarrollo del niño

□ No toma la iniciativa en las actividades o
conversaciones con el niño o el profesional

□ Ocasionalmente participa en las
actividades

□ Introduce temas o hace
preguntas

□ Participa en el juego y aprende
actividades con el niño durante la visita

□ Se coloca lejos del profesional de
atención domiciliaria y el niño

□ Se muestra próximo al profesional de
atención domiciliaria y al niño durante la
mayor parte del tiempo de la visita

□ Es un participante activo con el
niño y el profesional de atención
domiciliaria

□ Hace preguntas relacionadas con la
discusión

□ Se distrae, muestra desinterés y resulta
distante o se involucra en otras actividades □ Muestra interés en los materiales y las

actividades

□ Se queda junto al niño y el
profesional de atención domiciliaria
durante la visita

□ Contesta preguntas pero no
elaboradas

□ Muestra alegría con las
actividades de la visita

Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood Practitioners, by Lori A. Roggman,
Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserved.
Valoración general =



Participación del niño durante la visita domiciliaria

Inadecuado
1

Adecuado
3

Bueno
5

Excelente
72 4 6

Profesional de atención domiciliaria:

□ No participa en las actividades de la
visita

□ No interactúa con los padres y/o
con el profesional de atención
domiciliaria

□ Llora cuando se le anima a
participar en las actividades de la
visita domiciliaria

□ A veces participa en las actividades
de la visita domiciliaria

□ Se muestra solo un poco interesado
en las actividades de la visita
domiciliaria

□ A veces interactúa con los padres y/o
con el profesional a través de gestos,
vocalizaciones lenguaje corporal, etc

□ Participa frecuentemente en las
actividades de la visita domiciliaria

□ Se muestra frecuentemente
interesado por las actividades de la
visita domiciliaria

□ Interactúa frecuentemente con los
padres y/o con el profesional de atención
domiciliaria mediante gestos,
vocalizaciones, lenguaje corporal

□ Interactúa con entusiasmo con los
padres y/o con el profesional de
atención domiciliaria

□ Participa con entusiasmo en las
actividades de las visita domiciliaria

□ Intenta iniciar las actividades o
interacciones durante la visita
domiciliaria

□ Muestra alegría con el profesional y
la visita domiciliaria

Valoración general =

Home Visit Rating Scales (HOVRS), by Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Vonda K. Jump Norman,Katie Christiansen,
Lisa K. Boyce & Mark S. Innocenti.In Developmental Parenting: A Guide for Early Childhood
Practitioners, by Lori A. Roggman, Lisa K. Boyce and Mark S. Innocenti. Copyright © 2008 by
Paul H. Brookes Publishing Co. all rights reserv


