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RESUM I PARAULES CLAUS 
 

Resum 

En primer lloc, aquest document s’aproxima al concepte de vincle afectiu a partir 

de les diferents teories, alhora que concreta l’avaluació que podem fer del vincle afectiu. 

Aquest treball es divideix en dues parts: la primera part concreta la recerca dels diferents 

programes d’espais familiars i la selecció dels instruments més significatius i validats 

dintre d’aquest mateix recull de programes i altres estudis. La segona part s’aproxima a 

l’espai familiar PAFPI de l’Associació XIAIF, arrel de les meves pràctiques al Màster de 

Primera Infància. L’aproximació consisteix principalment en analitzar i conèixer 

l’instrument d’avaluació de vincle afectiu que empra el PAFPI, amb l’objectiu final de 

poder establir unes comparacions: semblances i diferències entre aquest i els altres 

programes d’espais familiars. Finalment, el treball presenta propostes de millora dins 

l’avaluació feta en el PAFPI per tal d’aprofundir en els resultats de l’avaluació del vincle 

afectiu. Així doncs l’objectiu final és el de complementar al PAFPI per tal  de millorar el 

vincle afectiu entre els infants i les seves figures de referència.    

Paraules clau: Vincle afectiu, instruments d’avaluació de vincle, programes d’espai 

familiar, programes d’intervenció.  

 

Abstract 

 First, this document approximates the conceptualization of the affective bond 

according to its theoretical definition, while classifying it according to the type of bonds 

that exist. It is a work divided in two fundamental parts: the first part formed by the 

investigation of the different programs of familiar spaces and the selection of the most 

significant and validated instruments within this same compilation of programs and other 

studies.  

 The second great part of this work corresponds to the approach to the family 

space PAFPI of the Association XIAIF, in which I have been able to have a more direct 

contact based on my master's practices. The approach consists mainly in analyzing and 

knowing the instrument of evaluation of affective bond that uses the PAFPI, with the final 

objective of being able to establish comparisons: similarities and differences between the 
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other programs of familiar spaces. This work concludes with the possible improvement 

proposals to complement the PAFPI and with some final reflections that leave an open 

door to the programs of intervention and future action. 

 

Keywords: Emotional relationship, bond assessment tools, family programs, intervention 

programs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L'èxit amb els nostres fills en un futur es mesurarà per  

la intensitat i qualitat de les relacions afectives que  

hem estat capaços de construir amb ells des de la infància”. 

 

(René Spitz, 1935) 
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 INTRODUCCCIÓ  

 

1. Justificació 
 

 Inicialment vaig poder apropar-me i interessar-me per famílies i infància 

vulnerable durant els meus anys de pràctiques del Grau d’Educació Infantil. Vaig poder 

veure durant el pràcticum I (0-3 anys) situacions on el vincle estava en perill a 

conseqüència dels contextos vulnerables (pobresa, malalties mentals, incapacitat 

parental) i alhora, posteriorment al pràcticum II (3-6 anys) vaig interessar-me una mica 

més sobre la relació mare-fill. 

 

El meu interès per intentar ajudar a resoldre aquestes situacions d’inseguretat de vincle 

es centra sobretot en el benestar de l’infant. Això va fer que cada vegada aprofundís més 

en el coneixement sobre quin paper i què podia fer la mestra com a tutora per donar suport 

davant aquestes situacions. Pensava que havia d’anar més enllà de parlar de tant en quant 

amb els pares, tal vegada a partir de l’observació i avaluació d’aquest vincle. Tenint en 

compte la importància que suposa l’establiment d’aquest bon vincle i la forma en que les 

figures de vincle responen a les demandes dels infants, ja que serà essencial  per la 

continuïtat d’una estructura sana de la personalitat i d’un vincle de base segura.  

 

Alhora, un altra motiu pel qual he triat aquesta temàtica, és el darrer període de 

pràctiques del Màster en Primera Infància, les quals he pogut realitzar a l’Associació  

XIAIF.  Aquesta associació treballa en les intervencions familiars, centrant-se sobretot en 

avaluar el vincle afectiu que hi ha entre adults i infants. Així doncs, el meu objectiu era 

poder conèixer de primera mà com funcionaven els programes d’intervenció dels espais 

familiars, com s’avalua el vincle afectiu en aquest programa i alhora com afavorir a la 

millora d’aquest. 

 

Afegir que, en tenir els primers contactes amb el centre i en agraïment per obrir-

me les seves portes, els hi vaig oferir la llibertat de demanar-me si tenien algun aspecte a 

treballar a l’ associació que els hi pogués ser útil i pràctic a partir del meu treball. Després 

de reunir-se i parlar-ne, l’equip va decidir que estaven d’acord amb l’enfocament del meu 
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treball per poder afegir una recopilació d’eines i instruments d’avaluació del vincle, ja 

que els hi seria de molta utilitat a elles com a programa i alhora a mi com a mestra. 

 

Aquests són motius més o manco personals, no obstant també es cert que és un 

tema que requereix d’un major estudi i aprofundiment. Són pocs els treballs que ens parlin 

d’avaluació dins unes edats primerenques i que així per tant ens permeti millorar o canviar 

qüestions lligades amb els programes d’intervenció i en aquest cas, aquest es l’objectiu. 

 

 Així justifico el meu treball, com font de nous coneixements tant per jo, com per 

poder posar a la pràctica a la mateixa associació XIAIF.  

 

 

2. Contextualització de l’Associació  
 

 El treball es centrarà principalment en presentar diferents programes d’espais 

familiars i sobretot en els instruments d’avaluació de vincle afectiu emprats en aquests; 

amb l’objectiu de validar i si cal, millorar el funcionament i la tasca del PAFPI.  

 

 El context social d’aquest treball es troba primordialment en el programa PAFPI 

de l’associació XIAIF (Xarxa d’Iniciatives d’Atenció a la Infància), on hi participen 

famílies en risc d’exclusió social. L’associació XIAIF és una entitat formada per un 

col·lectiu de professionals de diversos àmbits (educatiu, social i clínic) que data el seu 

origen al 2001. El XIAIF compta amb la col·laboració del Grup de Recerca d’Educació 

Infantil de la Universitat de les Illes Balears. Com podrem veure en apartats posteriors, 

hi ha altres programes i estudis que també reflecteixen famílies en aquests entorns de 

vulnerabilitat: famílies amb problemes socio-econòmics, problemes de maltractament a 

qualsevol dels membres de la família, malalties i fins i tot addiccions.  

 

A l’Associació actualment hi treballa un equip de 4 persones a temps complet. L’equip 

està format per mestres d’educació infantil, psicopedagogues, psicologies i pedagogues. 

Per desenvolupar els programes, XIAIF manté convenis, contractes o col·laboracions 

amb diferents institucions com per exemple:  
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- L’ajuntament de Palma – Regidoria de Serveis Socials 

- IMAS. Direcció General de Menors i Família. Consell Insular de Mallorca 

 

Tenen diversos programes coordinats per l’entitat que estan en funcionament. 

Concretament el programa en el que es centrarà aquest treball de recerca és el programa 

“Espai Familiar PAFPI”. És un programa dirigit a famílies amb infants de la primera 

infància (0-5 anys) amb un caire preventiu, educatiu i d’intervenció socioeducativa tant 

per a famílies com a infants. Es permet així ampliar l’oferta dels serveis socials per a la 

població amb menys recursos i es fa una intervenció social directa amb aquelles famílies 

que es troben en situacions de risc o de vulnerabilitat social, per tal de millorar la relació 

educativa amb els fills. A l’Espai Familiar (programa amb una durada mínima de 6 a 12 

mesos amb cada grup de famílies) els pares i les mares troben un lloc a on poder jugar 

amb els seus fills en un espai adequat i tranquil. En aquest espai els pares tenen 

l’oportunitat d’expressar-se i compartir vivències amb altres adults en circumstàncies 

semblants i amb especialistes que els ajuden a resoldre dubtes, inquietuds, etc. i tot el que 

tingui que veure amb l’educació dels fills (Ferrer & Riera, 2001). 

 

Els objectius generals de l’Espai Familiar reflectits al document del propi programa són: 

 

o Contribuir a la millora de les habilitats i la competència parental. 

o Facilitar i/o enfortir l’establiment del vincle afectiu entre infants i pares/mares. 

o Assegurar el benestar dels infants. 

o Alleugerir el sentiment d’aïllament i debilitat d’alguns pares i mares afavorint el 

o treball en grup. 

o Afavorir la coordinació de recursos i serveis socials comunitaris. 

 

De la mateixa manera, els objectius específics de l’Espai Familiar són: 

 

El programa és un punt de trobada estable per les famílies allà on els pares i mares poden: 

 

o Rebre suport, informació i assessorament per part de professionals. 

o Observar i conèixer al propi fill en un ambient diferent del familiar. 
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OBJECTIUS  
 

Els objectius principals d’aquest treball són tres: conèixer el concepte de vincle 

afectiu i la seva avaluació, concretar programes i espais per millorar el vincle i conèixer 

quins instruments podem utilitzar per avaluar el vincle. Aquesta recerca permetrà 

conèixer en profunditat com treballen aquests programes i amb quins instruments 

d’avaluació ho fan. 

Els objectius anteriors ens permeten analitzar les comparacions entre els programes 

analitzats i l’Espai Familiar de l’Associació XIAIF, per tal de perfeccionar l’instrument 

d’avaluació i donar validesa a les diferents eines. A més, la idea inicial d’aquest treball 

també és poder oferir al programa PAFPI  un punt de vista diferent de la seva tasca, oferir-

los el recull dels nous instruments, una avaluació del seu instruments i possibles millores 

per complementar l’avaluació de vincle que fan elles a les seves famílies.   

 

o Conèixer a partir de la recerca diferents programes d’espais familiars i 

d’intervenció on treballen el vincle afectiu.   

o Recollir instruments per avaluar el vincle afectiu, aprofundir en les seves 

característiques, ús, funcionament i aplicacions; per tal de poder emprar-los 

en futures intervencions.   

o Analitzar les eines d’avaluació del programa PAFPI de l’Associació XIAIF 

per poder alhora establir una comparació amb altres programes a fi de 

complementar l’instrument.   

 

 

MARC CONCEPTUAL  
 

 El marc conceptual del treball es centra en tres grans blocs. En primer lloc la 

presentació del concepte de vincle afectiu a partir de la seva definició, juntament amb les 

teories que fonamenten la importància de l’avaluació d’aquest vincle. En segon lloc, la 

presentació de la recerca de programes familiars centrats en l’avaluació d’aquest mateix 
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vincle afectiu; seguidament trobarem quins són els instruments que aquestes programes 

empren per portar a terme la seva tasca. I com a darrer gran apartat conceptual s’exposen 

els estudis i recerques que donen validesa als instruments anomenats anteriorment.  

 

1. Concepte i avaluació del vincle afectiu en la Primera infància 
 

Concepte de vincle afectiu 
 

Per entendre el concepte de vincle afectiu, en primer lloc el definirem segons els 

diferents autors; concretarem les seves característiques, revisarem les teories que el 

recolzen i examinarem amb quins factors, com i en quines condicions es porta a terme la 

creació d’aquest vincle afectiu. 

 

Roser (2011) defineix el concepte dels vincles afectius com una necessitat que forma 

part del projecte de desenvolupament d'un nen nounat. Si aquesta necessitat no és 

satisfeta, el nen, adolescent, jove o adult patirà el que ell anomena com aïllament o manca 

emocional.  El vincle és una relació especial que el nen estableix amb un nombre reduït 

de persones. És un lligam afectiu que es forma entre ell mateix i cada una d'aquestes 

persones. Un llaç que l'impulsa a buscar la proximitat i el contacte amb elles al llarg del 

temps. Sens dubte és un mecanisme innat pel qual la criatura cerca seguretat el qual es fa 

més notori en situacions en què aquest es sent amenaçat.  

 

Bowlby (1986), el defineix com un model o patró intern que determina l’estil de 

relació, especialment amb persones significatives en nens i adults La figura de Bowlby 

també va definir el concepte, trencant amb les dues visions predominants en la 

construcció del vincle afectiu: la psicoanalítica i la conductista i es va apropar a una visió 

biològic-evolucionista (Sallés, 2008). Així el vincle és un comportament adaptatiu 

fonamental per a la supervivència del nen/a, particularment en una espècie que necessita 

de la cura de l'altre o que depèn de la proximitat constant d'adults que realitzin les funcions 

de protecció, alimentació, confort i seguretat. En aquest sentit Ainsworth & Bell (1970) 

defensen “L'absència de vincle afectiu es relaciona directament amb la inseguretat, el 

retraïment i la inestabilitat emocional.” 
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Característiques del vincle afectiu 
 

En quant a les característiques del vincle afectiu, les podem definir segons els factors 

que el determinen, Rovira ( 2010, p.2) assenyala: 

 

La complementarietat, la reciprocitat i la distància òptima són els elements bàsics 

en tot procés de vinculació positiva. Destaquen la importància els primers anys en 

la formació dels vincles afectius i el paper essencial que hi juguen les emocions, 

com a recursos innats de comunicació. Alhora que tenir en compte les 

característiques dels diferents protagonistes (infants, pares i societat) segons el 

moment evolutiu personal. Fem notar que l’estabilitat dels vincles establers en els 

primers anys és la normal i que els possibles canvis al llarg del temps són 

l’excepció. Remarcant també les classes de vincle segons la seva qualitat: segur, 

insegur i evitatiu, com classificació característica del concepte.  

 

Tornant a la figura de Bowlby, també va definir com als factors més importants rellevants 

que influeixen en l’estructura de la personalitat, el tenir una figura vincular que et motiva, 

et dóna suport i coopera i una altra que més endavant t’ajuda a trobar sentit a la vida, 

t’escoltarà i et protegirà.  

 

 

Factors del vincle afectiu 

 

El concepte de vincle i el procés de creació d’aquest, es sustenta segons Cordellat 

(2008) en que els més recents estudis i investigacions alerten i confirmen, que si el nen 

no ha tingut la possibilitat d’establir un aferrament primari seguritzant en el transcurs dels 

primers dos anys de vida presentarà sempre llacunes en l’àmbit dels seus comportaments 

socials, que podran afectar negativament les seves capacitats per vincular-se positivament 

amb la resta, així com per obtenir bons resultats en els processos d’aprenentatge.  

 

Al descriure la interacció en el vincle afectiu, hem de tenir en compte que és un 

constructe complex, que inclou: aspectes comportamentals, subjectius i també 

inconscients. Alguns autors, especialment francesos de formació psicoanalítica juntament 

amb el grup de Ginebra, també parlen d’interaccions fantasmàtiques que es refereixen als 
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aspectes imaginaris o referits a fantasies inconscients en el sentit psicoanalític. (Stern, 

1994; Palacio, 1996 & Glatigny-Dallay, 2011). 

 

 

Hi ha altres condicions que fonamenten la creació d’aquest vincle i és que no podem 

obviar que el vincle afectiu inclou cognicions, emocions conscients i inconscients, i 

determina també els comportaments i maneres d’interactuar amb els altres. Considerem 

el vincle com un constructe psicològic intern, que correspon a comportaments 

observables. Per poder deduir o inferir el tipus de vincle de l’infant, ho farem a partir de 

l’observació de determinats comportaments en situacions de separació i retrobament amb 

la mare, ben coneguts com conductes d’afeccionament o lligam, és a dir d’unió entre 

mare-fill (Bowlby 1986, Cantavella, 2009). Aquests comportaments ocorren en 

condicions entorn a experiències afectives, que tenen, al menys per a un dels subjectes, 

la mare o altre adult, una intencionalitat comunicativa; és a dir, l’adult tracta al nadó com 

un interlocutor, esperant d’ell una implicació i resposta: una mirada, un somriure, una 

vocalització, deixar de plorar en sentir una veu tranquil·litzadora, etc. (Ochotorena, 1990; 

Stern, 1998; Brazelton & Cramer, 1993; Mitjavila, 1996; Frascarolo 2004). 

 

Afegir que la interacció en el vincle afectiu són els comportaments d’intercanvi entre 

la mare (o altre cuidador o interlocutor) i l’infant. El que vol dir que les condicions en 

que es dóna el vincle han de sorgir de la resposta del cuidador a les necessitats de l’infant, 

tant les més bàsiques, com les que atenen aspectes de socialització i comunicació; que 

podem denominar interacció comunicativa o social, així com les respostes de l’infant a 

les intervencions de l’adult. Per tant en parlar de vincle ens referim al sistema conjunt que 

s’organitza entre tots dos i això inclou: respondre i provocar respostes en l’altre, atraure 

l’atenció, coordinar-se i involucrar-se tots dos en un intercanvi i experiència 

comunicativa. La capacitat materna per sintonitzar, regular la seva acció i ajustar-se al 

ritme i condicions del petit interlocutor, és cabdal perquè es produeixi una bona interacció 

i per tant una base sòlida per a la creació d’aquest vincle (Mitjavila, 2012).  

 

Tanmateix moltes condicions poden interferir al bon desenvolupament d’aquest, aquestes 

poden fer referència a les característiques parentals, salut física o mental, situacions 

socioeconòmiques, edat de la mare per exemple; o a característiques del bebè: 
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prematuritat, salut físic i temperament entre d’altres i cal també tenir-les en compte alhora 

d’avaluar el vincle (Wijnroks, 1999; Charavel, 2000; Cho, 2004). 

 

 

Tipus de vincle afectiu i els factors de risc al vincle insegur 

 

Aquest apartat presenta dues parts diferenciades. En primer lloc la classificació dels 

diferents tipus de vincle afectiu i les seves diferents característiques per tal d’identificar-

los. En segon lloc, partint del tipus de vincle insegur, presentaré de forma resumida quins 

són els possibles factors que porten a la creació d’aquest tipus de vincle. 

Ainsworth, estreta col·laboradora de Bowlby va presentar el 1978 el resultat d’una 

recerca sobre la qualitat del vincle afectiu. Aquests estudis amb posterioritat varen ser 

àmpliament validats (López, 1999). Així es van descobrir tres tipus de vincle: segur, 

insegur i evitatiu amb les seves corresponents característiques, l’estabilitat de les quals 

s’ha verificat en diferents estudis longitudinals en l’adolescència. Aquest fet demostra la 

gran importància dels primers anys en la formació de la personalitat infantil i en concret, 

de la seva vida emocional, principi defensat una vegada més per Bowlby (1969). Els tres 

tipus de vincle ja comentats es poden definir de la següent manera: 

 

Vincle segur: “Un patró òptim d'inclinació es deu a la sensibilitat materna, la 

percepció adequada, interpretació correcta i una resposta contingent i apropiada als 

senyals del nen, enforteixen interaccions sincròniques.” Aizpuru (1994 pg. 34). Els 

infants amb estils de vincle segur, són capaços d'usar als seus cuidadors com una base de 

seguretat quan estan angoixats. Tenen cuidadors que són sensibles a les seves necessitats, 

per això, tenen la confiança que les seves figures de vincle estaran disponibles, que 

respondran i els ajudaran en l'adversitat. En el domini interpersonal, tendeixen a ser més 

càlides, estables i amb relacions íntimes satisfactòries i en el domini intrapersonal, 

tendeixen a ser més positives, integrades i amb perspectives coherents de si mateix. 

D'igual forma, mostren tenir una alta accessibilitat a esquemes i records positius, la qual 

cosa les porta a tenir expectatives positives sobre les relacions amb els altres, a confiar 

més i a intimar més amb ells (Feeney, & Kirkpatrick, 1996, citats per Gayó, 1999). 
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És molt important la resposta que ofereixin les figures vinculats a les necessitats 

d’aferrament mostrades per l’infant i per al seu benestar; cal tenir en compte les 

competències parentals que faran possible el desenvolupament d’aquest vincle afectiu i 

que és un dels factors que cal treballar en les possibles intervencions després de fer una 

avaluació d’aquest vincle (Bueno & Liminaña, 2010).  

 

Vincle ambivalent: Rodríguez (2010) a la seva Tesis doctoral definia aquest vincle 

com aquell que es caracteritza per una baixa capacitat exploratòria i per un alt nivell 

d’ansietat i d’inquietud en els intervals de separació. Acostumen a aferrar-se a la figura 

afectiva, però també mostren una resistència a la proximitat amb ells, ja sigui plorant o 

picant de peus. En la separació mostren una gran angoixa i són  difícils de consolar en el 

retrobament, inclús es poden mostrar hostils. Alhora es podria distingir un subgrup que 

seria el patró d’afectivitat insegur desorganitzat o desorientat, i és propi dels infants que 

acostumen a  presentar temor cap a la figura afectiva, però en situacions noves busquen 

la seva protecció; això els pot fer sentir desorientats davant el que han de fer.  

 

Vincle insegur: aquest vincle pot dividir-se en dos tipus, segons si és un vincle 

insegur per carència o bé per excés. El primer dels casos sol ser el més comú: 

 

o Carències afectives: l’autora Guex (1979) va escriure un llibre sobre les causes i 

sobretot les conseqüències de l’abandonament emocional, va aprofundir en els 

orígens i les repercussions afectives d’aquests. Així, temps després un autor més 

recent (López, 1999) coincideix en molts dels símptomes emocionals d’aquestes 

carències. Com explica Francesc Rovira, normalment aquest vincle ve determinat 

per les insuficients atencions afectives i sobretot, per no haver trobat respostes als 

missatges enviats per part del nen. Això provoca: una autoestima baixa, una 

manca de confiança tant d’ell mateix com dels adults, una agressivitat subtil, por 

a expressar el que es sent i/o pensa i la manca de fomentació de la vinculació 

afectiva recíproca (Rovira, 2011).   

 

o Excés afectiu: per aquest vincle no s’entén només una sobreprotecció exagerada, 

sinó tot tipus de domini, pressió, perfeccionisme que no respecta prou la 

singularitat de l’altre. Les conseqüències són: manca d’autoestima, autonomia i 

creixement personal (Spitz, 1998). 
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Aquests tipus de vincle insegur venen donats majoritàriament per una sèrie 

d’indicadors i factors de risc els quals s’identifiquen en l’avaluació del vincle afectiu dels 

infants amb els adults de referència. Els principals indicadors de risc social, que els autors 

d’aquest estudi detecten en les memòries dels equips d’atenció a la infància i a 

l’adolescència (EAIA) són: negligència o abandonament, maltractament psíquic o 

emocional, maltractament físic, submissió sexual. Z. Dómenech (2009) classificava els 

indicadors parentals com: incapacitat educativa dels pares, drogodependència, conductes 

inadequades, insuficiència de recursos materials, absència d’una llar, malaltia mental, 

orfandat i/o abandonament.  

Alhora, la pedagoga Comelles (2011), al seu article sobre famílies 

multiproblemàtiques, es refereix a les característiques més comunes de l’entorn social en 

què es desenvolupen aquest tipus de famílies i assenyala una sèrie d’indicadors de risc 

significatius i que tenen a veure amb els valors socials i personals que es transmeten en 

aquests contextos familiars: cultura de la immediatesa, desorganització de la vida 

quotidiana, inconstància, model d’identificació pobre, poca autoestima, desconfiança i 

passivitat entre d’altres.  

Així els professionals dels serveis de benestar relacionats amb la infància anomenen: des 

de la detecció, anàlisi i interpretació dels mateixos i tenir les habilitats i competències per 

fer-ho. En aquest cas, és fonamental tenir les estratègies necessàries per tal d’actuar en 

les intervencions i programes destinats i centrats en la millora de l’aspecte afectiu.  

 

En darrer lloc, l’autor Beltrán (2011), exposa la seva pròpia classificació dels factors que 

suposen un risc per a la infància en els tres grups següents: 

 

o Factors de risc en el menor: focalitzats directament en els infants, pot anar des 

del rebuig directe dels pares als fills a separacions traumàtiques. 

o Factors de risc familiar: poden ser diversos models familiars els quals suposin 

una situació delicada per l’infant, alguns exemples poden ser les famílies massa 

joves, la inestabilitat emocional dels seus membres, l’aïllament social familiar, 

mancances de les competències parentals o famílies desestructurades.  

o Factors de riscs ambientals: d’àmbit contextual com no tenir habitatge o canvis 

freqüents de llars, en definitiva, insuficiència de recursos.  
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Tanmateix, a pesar dels factors de risc anomenats anteriorment (Doménech, 2009 & 

Comelles, 2011) destaquen que el vincle afectiu també es produeix en circumstàncies 

anòmales, quan les figures de referències no donen protecció o seguretat; però en aquests 

casos aquest desenvolupament es classifica com ja he exposat abans insegur, però el 

vincle sí existeix (Cassidy, 1999).  

 

Així doncs, per evitar l’aparició i/o desenvolupament negatiu d’aquests factors de 

risc, existeix un model d’intervenció de caire preventiu que, consisteix a donar a la família 

instruments suficients perquè puguin solucionar aquestes situacions amb els seus propis 

recursos i capacitats. Prevenció que ha d'implementar-se des d'un enfocament 

multintersectorial, és a dir que englobi tot l’entorn de l’infant. Per la qual cosa als 

corresponents programes familiars és convenient que s'impliquin totes aquelles àrees que 

interactuen en el benestar social del nen (Mitjavila, 2005).   

 

 

L’avaluació del vincle afectiu 
 

En primer lloc, cal aclarir que l’avaluació del vincle afectiu i els seus procediments 

varien depenent de les necessitats dels participants, les característiques del context des 

del que parteix la intervenció, els enfocaments teòrics que emmarquen els programes i els 

models d’intervenció adoptats pels professionals avaluadors. 

 

Avaluar el vincle afectiu és un procés complex i sovint manquen instruments 

psicomètrics que permetin fer una valoració objectiva de cada situació i realitat familiar. 

Això es dóna perquè en l’entorn familiar hi ha moltes influències i variables difícils de 

quantificar i avaluar. Cal emprar sistemes potents d’avaluació d’aquest vincle, ja que són 

aquestes avaluacions les que ens permetran detectar els indicadors del tipus de vincle per 

poder promoure una infància sana i resilient d’aquells que seran futurs pares i mares. És 

essencial que els pares i mares posseeixin les competències parentals adequades per a fer 

front a la seva paternitat i maternitat; només això ens assegurarà el bon tracte dels infants 

en tots els aspectes del seu desenvolupament. 
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Per portar a terme una adequada avaluació del vincle cal tenir en compte una bona 

identificació del indicadors d’avaluació més pertinents en l’àmbit afectiu; fer un disseny 

o seleccionar els instruments adients per obtenir informació sobre la situació afectiva de 

l’infant i justificar la importància de l’avaluació que portarem a terme. Durant el procés 

de l’avaluació hem de fer un registre de les dades extretes del procés d’avaluació amb 

l’instrument seleccionat i valorar la importància de l’objectivitat en l’obtenció i registre 

de l’observació. Cal portar a terme una metodologia que posteriorment interpreti 

correctament la informació recollida pels processos d’avaluació, saber identificar les 

situacions que requereixen la participació d’altres professionals i les pautes d’actuació a 

seguir abans, durant i després. És important fer una autoavaluació del programa: de les 

seves intervencions, actuacions i formes d’avaluació per tal de cercar millores futures en 

el cas que sigui necessari.   

 

 

2. Programes familiars en la Primera infància centrants en el vincle afectiu 

 

Programes d’intervenció: presentació  

 

Després de presentar el concepte del vincle com a base per l’inici de la recerca 

d’aquest treball i l’avaluació d’aquest vincle dins els programes d’intervenció, present els 

programes d’intervenció dintre dels quals posteriorment em centraré en els programes 

d’espais familiar. Així doncs, tornant a lligar amb apartats anteriors, hem de tenir la 

consideració de l’ús de l’avaluació del vincle com vehicle per concretar quines 

intervencions són necessàries per afavorir, millorar i/o recuperar un bon vincle segur.  

“Saber sobre el sistema de vincle i el seu desenvolupament en relació amb altres 

habilitats que el nen va adquirint amb l’edat i la seva expansió a diferents contexts 

culturals es fa imprescindible per entendre com poden i van canviant les relacions 

d’aferrament establertes.” (Lorenz & Heinroth, 1981).  

 

Les intervencions dels programes de suport vers el vincle afectiu, es poden entendre 

des de dues vessants: com a conjunt d'accions dirigides a millorar el vincle que s'està 
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creant en el mateix moment de la intervenció o bé a reparar les seqüeles d'un vincle no 

segur ja creat.  

Tal com deia Liminaña (2012), les intervencions centrades en els pares, poden 

seguir diferents adreces, com estimular la sensibilitat dels pares, canviar les seves 

representacions mentals respecte al vincle i/o intentar aconseguir un major suport social. 

En el primer cas, l'objectiu fonamental és aconseguir aquesta responsabilitat a partir de 

les habilitats de l'observació i la percepció, aconseguint així unes conductes respecte al 

nen de major comprensió i sensibilitat. D'altra banda, quant a les representacions mentals 

consideraríem que aquests referents manquen de la capacitat d'interpretar les conductes 

dels nens, és a dir una absència de la inferència dels seus estats mentals, per tant, dels 

seus sentiments, desitjos i necessitats. Fins i tot una vegada consolidat el vincle segur, és 

necessària la intervenció.  

Aquestes teories sobre les intervencions s'han portat a terme de manera que els 

seus resultats positius es reflecteixen en les relacions, sobretot entre pares i el seu nadó. 

La funció d'aquests pensaments es basa en observar prèviament i posteriorment a les 

intervencions, per poder establir una comparació, sobretot focalitzant la mirada en el 

vincle creat després de la millora de la comprensió dels pares de les característiques 

úniques del seu fill (Delgado, 2001). 

Tant les intervencions com els resultats obtinguts van variant en dependència de 

la família, però en tots els casos observats en diferents estudis i programes, les respostes 

solen ser positives. Cal tenir en compte i destacar una vegada mñes que les intervencions 

sempre es fan de forma personalitzada en dependència dels factors socials de cada família, 

de la mateixa manera que els feed-backs posteriors (Gómez, 2008). 

 

Una de les modalitats d'intervenció possibles és la psicoteràpia, dirigida a reduir 

la disfunció parental, és a dir la incapacitat en l'exercici de les funcions parentals, a causa 

de crisis situacionals mobilitzades per esdeveniments dels cicles de la vida, que pot anar 

fins a casos més greus de desatenció i abandó o maltractament i violència activa. 

Principalment, en aquests casos es centren en crear un vincle segur millorant les funcions 

familiars respecte al nen. 
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D'altra banda, una teràpia utilitzada és la d'interacció pare-fill, que el professional observa 

i coordina, des de les situacions diàries en viu que es donen lloc a la casa familiar (Gómez, 

2008). 

 

Recentment, Juffer, Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn (2005) del Study Child 

anb Family Center of Leiden University, desenvoluparen una amplia revisió de 70 estudis 

després d’una selecció en base a criteris com, que les intervencions estiguessin dirigides 

al desenvolupament socioemocional del nin i no només en la seva cognició. 

Així doncs, d’acord amb aquests autors els programes s’han focalitzat a: grups amb 

característiques especials, grups amb característiques clíniques i en darrer lloc, grups amb 

múltiples factors de risc.  

 

En la següent taula introdueixo tres programes relacionats amb les intervencions del 

vincle afectiu que es porten a terme dins del context d’Espanya, posteriorment afegeixo 

la informació més detallada de cadascun d’ells amb l’objectiu de centrar la mirada i 

conèixer millor l’origen i el funcionament d’aquests programes dintre del país.  

 

Presentació dels tres programes més significatius a Espanya 

 

  

1. Programa de 

separació provisional 

i reunificació de 

l’acolliment familiar 

(Pere Amorós, 1996) 

 

2. Intervenció pel 

desenvolupament 

afectiu de l’infant en 

el seu vincle afectiu 

(Marín Prieto) i 

Sentir i pensar 

(Ibarrola & 2006) 

 

3. Programa d’intervenció 

immediata en l’àmbit 

familiar i relacional de 

menors en situació de risc 

(Torregrossa, 2010) 

 

 

Objectius 

 

 

 

Respectar els valors i 

acords, optimitzar les 

situacions de risc, 

millorar la capacitat  

 

Adquirir millor 

coneixement de les 

emocions pròpies, 

reconèixer les  

 

Reforçar les mancances que 

pateix el sistema de protecció 

en els menors i en les famílies  
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parental, revaloritzar la 

figura paterna i 

fomentar el respecte al 

nin. 

 

emocions de la figura 

de referència, afavorir 

la competència 

emocional per part dels 

adults. 

 

i afavorir a que es faciliti 

l’accés a la xarxa assistencial. 

 

Característiques 

 

Empatia, respecte i 

confiança. 

 

Intel·ligència 

emocional. 

 

Centrat en les necessitats. 

 

Agents 

 

Família, infant, 

treballadors socials. 

 

Infants, mestra, 

progenitors. 

 

Famílies, menors d’edat i la 

DGAIA. 

 

 

Metodologia de 

treball 

 

Centrar-se en el motiu 

de la separació, 

integrar i posar en 

marxa tots els recursos. 

 

Avaluació de les 

competències 

emocionals i ressaltar 

els aspectes positives 

envers els negatius. 

 

Destaca la flexibilitat 

d’apropar-se a les famílies i 

les funcions d’atendre-les, 

valorar les situacions i 

treballar la vinculació. 

 

En quant a les evidències especifiques i les bases teòriques que donen validesa a 

la necessitat de l’ús d’aquests programes d’intervenció, podem dir que: 

 

En quant al primer programa de separació provisional per a la posterior 

reunificació (1) té origen als Estats Units on es troba l’evolució d'aquests tipus de 

programes fonamentalment des de final dels anys cinquanta fins a l’actualitat (Bryant 

1981;1983) amb dues orientacions o moments ben definits. El primer es pot situar al llarg 

de la dècada deis seixanta, en què s'utilitzava l’acolliment familiar com a tractament 

complementari a les institucions residencials, amb la finalitat que les persones acollides 

retornessin al seu entorn familiar i social. Posteriorment, es remarcaven els efectes 

adversos que podien patir infants internats en centres des d'edats primerenques. En aquest 

sentit, a final dels anys seixanta es va posar de manifest la recerca de noves alternatives i 

es va presentar  l‘acolliment com una de les més adequades. A Europa, aquests programes 

es van començar a desenvolupar a final dels anys setanta (Amorós, 1996). 
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En segon lloc, la fonamentació del programa d’intervenció (2) es basa en els 

estudis de Spitz (1946) amb nadons que vivien en institucions i que demostren que quan 

desapareix la figura d’afecció, si no existeix la possibilitat d’establir un vincle nou, 

sorgeixen dificultats emocionals importants. Els estadis del desenvolupament de la Teoria 

de Wallon, el qual va estudiar el comportament global del nen i el desenvolupament de la 

seva personalitat, també s’ha trobat en diversos estudis amb una relació entre la manca de 

figures d’afecció i les seves conseqüències com: la depressió, el retard intel·lectual i els 

desordres de conducta entre altres; per tant queda fonamentada la intervenció proposada 

(Prieto, 2006).  

 

En darrer lloc i en referència al programa (3) introduir que, es considera situació 

de risc aquella en que a causa de circumstàncies personals o familiars del menor o per 

influència de l’entorn, es veu perjudicat el seu desenvolupament personal o social de 

manera que sense tenir l’entitat, intensitat o persistència que fonamentarien la declaració 

de desemparament, sigui necessària la intervenció de l’Administració pública. D’acord 

amb la definició anterior, les situacions de risc es caracteritzen per l’existència d’un 

perjudici per al menor que no aconsegueix la gravetat suficient per justificar la seva 

separació del nucli familiar (Torregrossa, 2010).  Un vincle insegur pot convertir-se en 

un factor conseqüent i alhora causant d’aquesta situació de risc i d’inestabilitat.  

 

Els programes d’espais familiars 

 

 En aquest apartat s’analitzen diferents programes recollits, focalitzant la mirada 

en les diferents eines i instruments d’avaluació de vincle, tenint en compte les 

característiques pròpies dels programes i quins són els objectius de cadascun d’ells, 

malgrat lla finalitat sigui la mateixa: garantir i donar suport per un bon vincle afectiu entre 

mare o adult i infant.  

A més de les peculiaritats de cada programa en quant als factors que hi te presents, 

també s’analitza la idea de les competències parentals a l’entorn, el context de la llar de 

l’infant i altres aspectes com el propi temperament de l’infant. Durant la recerca m’he 

trobat majoritàriament amb programes que empren regularment els instruments 
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d’avaluació de vincle, a més d’altres estudis que els validen i que posteriorment també 

exposaré.  

Per tal de facilitar la comprensió i alleugerir la lectura dels propers apartats i ja 

que es repeteixen nombroses vergades; he establert una taula d’equivalència amb 

nomenclatures per identificar i mencionar cadascun dels programes: 

 

Equivalències en nomenclatures dels programes analitzats 

 

 

Programa Zepellin. 

 

PZ 

 

Programa Espai Familiar Camp Rodó. 

 

PR 

 

Crecer felices en família. 

 

PF 

 

Programa-guia per al desenvolupament de 

competències emocionals, educatives i parentals. 

 

 

 

PD 

 

Educar en família. 

 

PE 

 

Puente a la vista. 

 

PP 

 

The Increible Years. 

 

PI 

 

VIPP, Video-Feedback intervention to promove 

positive parenting 

 

PV 

 

Families and School Together 

 

PT 

 

Abriendo Caminos 

 

PA 

 

Tratment program for child abusive and hig-risk 

families 

 

PR 
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Afegir que, no tots els programes oferien la mateixa informació, pel que he intentat 

mantenir una mateixa estructura en els aspectes més rellevants i comuns entre ells; i 

destacant els més significatius en cada cas. A continuació es presenten amb detall els 

programes amb el seu origen, localització geogràfica i inspiracions teòriques entre altres 

informacions. Així, els programes recollits són: 

 

 El (PZ) d’Alex Neuhauser i Andrea Lanfranch, creat a la Universitat de Zürich, 

va sorgir amb la idea d’aconseguir desenvolupar una detecció primerenca dels infants 

dels quals el seu desenvolupament es trobés en perill. Així augmentaren l’assistència 

primerenca a aquestes famílies amb l’objectiu d’augmentar les seves possibilitats a llarg 

termini. La investigació volia confirmar l’eficàcia d’aquestes intervencions establint la 

comparativa entre infants que rebien aquest suport i d’altres que no.  

Durant la investigació va ser necessari establir l’avaluació del vincle entre infants i pares, 

tenint en compte el context i situació familiar. Per portar-ho a terme empraren diferents 

escales: unes es centraven en els adults, altres en els infants i altres de forma directa en la 

relació directa entre ells. Per avaluar als pares es va utilitzar: Sociodemographic 

characteristics (HBS), Parenting approach (EMKK), Self-efficacy (SICS), Escala de 

Depressió (BSI) i l’escala de Risks. Per als infants es va aplicar l’escala Bayley III per al 

desenvolupament de la intel·ligència de l’infant. I en darrer lloc, en quant a la relació, 

empraren el conegut instrument CARE-Index i l’escala Home, en la qual es puntua i 

avalua l’entorn de la llar de l’infant.  

 

 El (PR) està directament relacionat amb el treball de lassociació XIAIF (Ferrer & 

Riera, 2001). En aquest programa s’ofereix la possibilitat de compartir temps i espai entre 

els infants i els adults amb l’ús dels instruments d’avaluació específics que són revisats 

de manera periòdica. Es valoren les habilitats parentals inicials en el moment en que les 

famílies participen en les primeres sessions i a partir de les informacions dels serveis 

derivants. Cada sessió es fa un recull d’observacions: sistemàtiques, notes de camp i/o 

vídeograbacions i en darrer lloc, s’empren les entrevistes estructurades amb els serveis 

derivants del programa.  

 



24 
 

El (PF) consta d’un programa de Servei Domiciliari que planteja una avaluació 

centrada en múltiples dimensions d'anàlisis, múltiples proves amb diferents modalitats de 

resposta i múltiples informants (participants, professionals que apliquen el programa i 

tècnics del servei). Així mateix, es comproven els efectes del programa en diferents 

àmbits: familiar, professional i del servei i s'utilitzen diferents modalitats d'avaluació en 

funció del moment en el qual es duen a terme (avaluació prèvia, inicial, de procés, final i 

de seguiment) (Rodrigo, Máiquez & Byrne, 2007).  

En primer lloc, s'analitza el context familiar i social, les competències familiars i 

capacitats dels progenitors, actituds i comportaments dels/les pares/ mares. A més, es fan 

seguiments en els quals s'analitzen els beneficis del programa en els pares i els seus fills 

a partir d'observacions, qüestionaris i entrevistes en la llar sobre la qualitat de l'ambient 

educatiu familiar; entrevistes amb els professionals sobre les seves percepcions dels 

canvis observats en la família i sobre el seu desenvolupament professional; i entrevistes 

amb els/les tècnics dels serveis per avaluar l'impacte del programa sobre el funcionament 

del servei.  

 

El  (PD) amb origen al 2007, de la Dr. Raquel Amaya Martínez González es centra 

en el paper actiu i fonamental dels adults. Avaluar les competències parentals és un procés 

complex i sovint falten instruments psicomètrics que permetin fer una valoració objectiva 

de cada situació i realitat familiar. Això es dóna perquè en l'entorn familiar hi ha moltes 

influències i variables difícils de quantificar i avaluar. Les eines emprades dins aquests 

programes són diverses:  

- L’entrevista és una eina indispensable per poder valorar aspectes rellevants de les 

experiències de vida i educatives. Permet fer entrevistes individuals amb cadascun dels 

pares o tutors, entrevistes conjuntes amb els dos membres de la parella i entrevistes als 

fills en els casos necessaris (González, 2004). També se'ls demanarà que en el petit grup 

comentin les seves idees sobre el cas i les seves pròpies experiències educatives amb els 

seus fills i que anotin en la fitxa les idees fonamentals del seu debat.  

- En segon lloc, l’observació com instrument fonamental per observar les dinàmiques 

familiars, sobretot en les visites al propi domicili, permet valorar la qualitat del vincle 

afectiu entre pares i fills i les relacions que s'estableixen. Les proves psicomètriques: en 

els últims anys l'editorial TEA ha editat un qüestionari per tal de poder emprar-ho com a 
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instrument: el CUIDA (Qüestionari per a l'avaluació d’adoptants, cuidadors, tutors i 

mediadors). Aquest test ha estat creat per avaluar la capacitat d'un subjecte per 

proporcionar l'atenció i la cura adequats a una persona en situació de dependència (fill 

biològic, adoptat o en custòdia, menor a càrrec d'una institució; majors, malalts, 

discapacitats...). Inclou l'avaluació de 14 variables de personalitat (Altruisme, Obertura, 

Assertivitat, Autoestima, Capacitat de resoldre problemes, Empatia, Equilibri emocional, 

Independència, Flexibilitat, Reflexivitat, Sociabilitat, Tolerància a la frustració, Capacitat 

d'establir vincles afectius i Capacitat de resolució del duel), 3 índexs de validesa i control 

de les respostes i 3 puntuacions de segon ordre (Cura responsable, Cura afectiva, 

Sensibilitat cap als altres i Agressivitat).  

- I en darrer lloc, el treball en xarxa, ja que fet de treballar conjuntament amb altres serveis 

o institucions que tenen una relació directa amb la família, sovint es converteix en una 

important font d'informació que permet contrastar i verificar les hipòtesis plantejades. 

 

El programa (PE) de la Junta de Castella i Lleó, centrada en usuaris dels serveis 

socials de les corporacions locals de la comunitat autònoma. Empren diverses escales i 

qüestionaris per establir una avaluació del vincle. L’objectiu es fer un seguiment sobre 

aquest vincle a partir, sobretot, del pensament i les creences del desenvolupament que 

tenen els adults respecte a les capacitats i potencialitats dels seus fills. En primer lloc, el 

Qüestionari de teories implícites sobre el desenvolupament i l'educació (Triana & 

Rodrigo, 1989). Aquesta escala compta amb quatre versions per a les diferents edats dels 

menors: per a llars de nadons entre 0 i 3 anys (versió infantil), menors entre 3 i 6 anys 

(versió preescolar), escolars entre 7 i 10 anys, i adolescents entre 11 i 16 anys.  

Aquest qüestionari avalua les creences que manifesten pares i mares pel que fa a les seves 

idees sobre el desenvolupament i l'educació dels seus fills i filles tant a l'inici com en 

finalitzar el programa, a través de quatre dimensions en relació a les seves teories 

implícites: Teoria nurturista (6 ítems que valoren el grau en què un pare o mare recolza 

idees o creences pel que fa a l'educació: “Penso que un nen o nena amb bona salut i ben 

alimentat tindrà un bon desenvolupament i amb molta maduresa” i “Crec que és difícil 

educar a un nen o nena que no menja prou".) Teoria innatista (5 ítems que valoren el grau 

en què un pare o mare consideren que no poden influir de cap manera en el 

desenvolupament i l'educació dels mateixos, a través de qüestions com “Al meu entendre, 
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des que un nen o nena neix podem veure com serà el seu caràcter en el futur” i “La forma 

de ser i de comportar-se dels nens i nenes, l'han heretat dels seus pares i mares”), Teoria 

ambientalista (5 ítems a través de qüestions com “Al meu entendre, un nen o una nena és 

com una llavor, i l'obligació dels pares i mares és cuidar-la i abonar-la per donar bon fruit” 

i “És necessari evitar que els nens i nenes estiguin en situacions que puguin ser 

perjudicials per al seu posterior desenvolupament”) i Teoria constructivista (a través de 

qüestions com “Al meu judici, la qual cosa un nen o nena aconsegueix i arriba a ser, surt 

del seu propi esforç” i “Crec que cada nen i nena, amb el que fan i les seves experiències, 

es van fent a si mateixos”).  

Consisteix en una escala tipus likert composta per 21 ítems valorats en una escala de nou 

punts. En segon lloc, el Qüestionari sobre l'autoavaluació parental (Máiquez, Capot, 

Rodrigo & Martín, 1999). Aquest qüestionari aporta informació sobre l'acte-percepció 

dels pares i mares pel que fa al seu propi estil parental tant a l'inici com en finalitzar el 

programa, a través de cinc dimensions, quatre de les quals són comunes en els dos temps 

de mesura: control intern, autoeficàcia, acord en la parella i percepció de dificultat del rol 

parental. Aquest instrument requereix d'aproximadament uns 10 minuts per al seu 

emplenament, i s'aplica de forma autoadministrada. 

 

El (PP) és un programa de Santiago de Chile (2006) de suport familiar, sobretot 

centrat en les famílies amb mancances econòmiques, és a dir en situació de pobresa. Per 

tal de centrar-se en el vincle entre els adults i els infants que pertanyen a aquests famílies, 

a més de la caracterització dels Suport Familiar, sobre la base de perfils personals i 

laborals, es van considerar dimensions psicològiques, que influeixen a l'hora d'avaluar la 

qualitat dels vincles establerts entre fills i pares. Amb aquest objecte es va realitzar una 

avaluació de les habilitats socials dels pares, enteses com "aquelles habilitats cognitives i 

destreses conductuals organitzades harmoniosament en un curs integrat d'accions 

dirigides a metes interpersonals i culturalment acceptades que permeten relacions 

interpersonals satisfactòries i efectives".  

Les habilitats socials familiars van ser avaluades a través d'una escala, en la qual 

atorgaven puntuacions d'1 a 10, on 1 era mai i 10 sempre. Es va optar per consideren 8 

característiques de personalitat que apareixen consignades dins del perfil requerit pel PP, 

aquestes són: estabilitat emocional, autocontrol, autonomia, ansietat, sociabilitat, 
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iniciativa i actitud davant el pla de feina. Cadascun d’aquests blocs es divideix en ítems 

més específics també puntuats, que van des de la irritabilitat, força de voluntat, 

optimisme, independència, capacitat de decisió, facilitat per la relaxació, ambició, fins a 

d’altres com la implicació, la capacitat de resoldre conflictes, el grau de responsabilitat i 

les somatitzacions.  

 

Els programes per a (PI) dels Estats Units, van ser posats en marxa fa més de 25 

anys per la professora Carolyn Webster-Stratton amb base a Seattle. Aquests programes 

han estat avaluats positivament en comunitats situades a Gales i també als EEUU. La 

finalitat era promoure una criança comprovada mitjançant investigacions i pràctiques 

d’aprenentatge positives que reforcessin les habilitats per resoldre problemes i alhora la 

competència social dels infants, disminuint al mateix temps les agressions a la llar. 

L’enfocament dels programes es basa en l’ús de videograbacions models, segons els quals 

els pares discuteixen sobre els vídeos en que es veuen a altres pares que porten a la 

pràctica les seves pròpies estratègies per enfrontar situacions de la vida quotidiana. Les 

famílies dels vídeos representen un ventall ampli de contextos. El programa Basic mostra 

les destreses de criança que hi ha o hi son absents, per posteriorment avaluar-les i 

comparar-les amb les altres famílies. Així doncs s’avaluen les competències i el vincle a 

partir dels temes principals: joc amb el fill, com ajuda a l’infant a aprendre, els estímuls 

eficaços, la motivació infant-adult, la coherència en límits, la resolució de problemes i 

com es tracten les males conductes (Arruabarte & De Paul, 2002). 

 

El programa de la Universitat de Leiden als Païssos Baixos (PV), (Juffer & altres, 

2008) promou una avaluació de vincle prèvia a la intervenció directa per part de 

professionals es basa en la teoria essencial de la importància de les reaccions sensibles 

dels pares davant les necessitats i les demandes dels infants.  

Es registra en vídeo la interacció familiar en moments quotidians, en aquest cas dins de 

la llar (10-30 minuts). Posteriorment es fa la visualització de la gravació on es registren 

els aspectes observats tenint en compte els següents ítems: l’exploració i el vincle, 

mostrant les diferencies entre els diversos comportaments del nen mentre cerca contacte 

durant el joc i les reaccions que tenen els pares; la veu que se li dóna a l’infant, és a dir la 

correcta interpretació de les senyals que dóna l’infant mitjançant expressió gestual, 
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corporal o verbal; la cadena de la sensibilitat, reconeixent si les respostes donades són o 

no les correctes a les demandes i en darrer lloc, compartir les emocions, si es promouen 

de forma positiva, negativa o nul·les.  

 

El programa (PT) treballa amb les famílies tant abans com després de la 

intervenció directa; sense deixar de banda la relació amb l’escola. El que vol dir que la 

preintervenció es determinada pel període d’avaluació del vincle afectiu entre mare-infant 

tenint en compte les relacions escolars. Les primeres avaluacions d’aquest programa es 

portaren a terme emprant instruments per avaluar també la salut mental dels infants a 

través través del Qüestionari de dificultats de Goodman’s Strengths. Aquesta 

preintervenció i avaluació prèvia consisteix en un treball durant vuit setmanes en que els 

equips de professionals treballen amb els pares per augmentar el respecte dels infants cap 

als seus pares, enfortir la unió entre pares i fills, reduir els possibles conflictes, tant entre 

els seus membres com en l’escola. Al mateix temps es fan activitats per millorar l’entorn 

social de la família i augmentar la participació amb l’escola.  

Posteriorment també es té en compte dins l’avaluació final, que els pares estudiats donin 

el seu punt de vista i la seva interpretació sobre com viuen ells la relació amb els seus 

fills, amb la intenció de fer-los conscient de forma directa dels seus processos, canvis, 

mancances i possibles millores a treballa (Dolan, 2012). 

 

 El (PA) plasma en el seu manual de suport per a la formació de les competències 

parentals, els instruments que una vegada més, empren per avaluar el vincle. En aquest 

cas el programa compte amb nombrosos instruments i documents publicats de com 

elaboren aquestes valoracions. L'instrument d'examen serà l'observació directa de la 

relació del cuidador amb el nen dirigint la nostra atenció als comportaments infantils 

enfront de diferents situacions creades pel Conseller Familiar.  

Per a portar-ho a terme s'observarà el comportament dels nens en situacions que resulten 

similars  a “la situació estranya” proposta per Ainsworth i Bell (1970). L'observat serà 

comparat amb una llista de premisses proposades i el resultat permetrà fer-se una idea 

dels resultats.  
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Els diferents processos d'aquest examen tenen com a eix l'observació participant de les 

reaccions dels nens als seus cuidadors, en una situació on aquests se sentin còmodes. S'ha 

de realitzar com a mínimes dues sessions d'observació, per evitar treure conclusions de 

situacions atípiques.  

 

 El (PR) es tracta  d'un programa multimodal i global de tractament per a famílies 

maltractats i d’alt-risc dut t a terme pel departament de Serveis Socials de la Diputació 

Foral de Guipúscoa a través de l'Associació d'Orientació i Tractament Familiar Argabe. 

En aquest cas no només s’empraven els instrument com a avaluació i factors implicats en 

el vincle afectiu, sinó de forma directa per fer una avaluació d’aquestes famílies al llarg 

del temps i alhora del mateix programa (Fuentes, & López, 2011). 

Per a l'avaluació dels resultats i l'eficàcia del tractament es van utilitzar dos procediments 

complementaris: valoració individualitzada dels supervisors/as de cas, i l’aplicació 

d'instruments estandarditzats. En aquest últim cas, que és el que ens interessa es van 

utilitzar dues eines: l'entrevista d'Història Materna (Maternal History Interview, MHI; 

Altemeier & cols., 1979). El MHI és una entrevista semiestructurada de 56 ítems, 13 dels 

quals avaluen la percepció del subjecte sobre la cura en la seva infància. I en segon lloc, 

Inventari de Depressió de Beck (Beck, 1978). El BDI avalua la presència i severitat de 

símptomes depressius durant la setmana anterior a la seva administració. Està compost 

per 21 ítems que presenten diferents símptomes, cadascun dividit en quatre nivells de 

gravetat, que es puntuen de zero a tres. I en darrer lloc, les Escales de Benestar Infantil 

(Magura & Moses, 1986). Les Escales de Benestar Infantil van ser creades per avaluar 

els resultats de programes de tractament/intervenció amb famílies maltractadores i 

negligents duts a terme pels Serveis de Protecció Infantil. L'instrument està compost per 

43 escales que avaluen diferents àrees de la cura infantil. Cadascuna d'aquestes escales 

està dividida en tres, quatre, cinc o sis nivells segons la perillositat.   

 

Després d’analitzar els instruments que empren els anteriors programes per 

l’avaluació del vincle afectiu a partir de diferents factors i focus d’observació, reflectiré 

en la següent graella els aspectes més destacables de cadascun d’ells. Tindré en compte 

sobretot quins factors concrets treballen que repercuteixen de forma directa al vincle entre 

l’infant i l’adult i alhora quina o quines eines utilitza. L’objectiu d’aquesta taula és fer 
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més visual, clar, resumit i evidents les conclusions i la informació estreta de la recerca 

documental dels diferents programes:  

 

Programes familiars analitzats, descripcions dels factors i instruments  

 

 

Programes familiars 

 

Factors que avaluen 

 

 

Instruments, recursos i 

escales  

 

 

 

 

 

PD 

 

 

Avaluar les competències parentals 

següents:  

 

- Responsabilitat, respecte 

- Cooperació, tolerància a la frustració, 

empatia, comunicació assertiva 

- Presa de decisions, resolució de 

conflictes i autoregulació   

 

La metodologia del treball en xarxa. 

 

L’entrevista individual  

 

L’observació de les dinàmiques 

familiars en les visites al propi 

domicili. 

 

CUIDA (Qüestionari per a l'avaluació 

d’adoptants, cuidadors, tutors i 

mediadors) 

 

 

 

 

PR 

 

Habilitats parentals: 

- Capacitat d’establir contacte 

- Capacitat empàtica: observar i 

respondre a l’infant 

 

Observacions sistemàtiques. 

Notes de camp i entrevistes 

Vídeograbacions. 

 

 

 

PE 

 

Pensament i creences del 

desenvolupament que tenen els adults 

respecte a les capacitats dels seus fills. 

 

Escala de les teories. 

 

Qüestionari d’autoavaluació parental. 

 

 

PP 

 

Habilitats parentals.  

Característiques de la personalitat. 

 

Escala de les habilitats socials 

familiars. 
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PI 

 

Avaluen les competències parentals en 

relació a l’escola: 

 

- Disminució de l’agressivitat 

- Increment de la participació a l’aula 

- Augment de la gestió d’estratègies a 

l’aula 

- Estratègies als comportaments 

conflictius de l’infant 

Alhora promou una criança 

comprovada mitjançant investigacions 

 

Vídeograbacions models. 

 

Vídeograbacions pròpies en espai 

familiar. 

 

 

 

PV 

 

Avaluació de la qualitat de les 

reaccions sensibles dels pares davant 

les necessitats i les demandes dels 

infants. 

 

Vídeograbacions dins el domicili. 

 

PA 

 

Capacitats i habilitats parentals 

 

Situacions creades i situacions 

d’examen.  

 

 

PT 

 

Relació de l’infant i la família amb 

l’àmbit escolar.  

 

Salut mental dels infants. 

 

Qüestionari d’autoavaluació parental. 

 

Qüestionari de dificultats de 

Goodman’s Strengths. 

 

PF 

 

Competències parentals. 

Actituds dels progenitors. 

Comportaments dels adults. 

 

PSI, AAPI-a, PSOC, CVC-HOME, 

CSQ, ERP, EDAPYS, CCEIP. 

 

 

PR 

 

 

Detecció dels factors implicats en el 

vincle afectiu. 

Seguiment al llarg del temps. 

Avaluar eficàcia del programa. 

 

MHI, entrevista història materna. 

Inventari Depressió de Beck. 

Escala del Benestar infantil. 

 

PZ 

 

Detecció primerenca de  

desenvolupament de risc. 

 

 

Adults: HBS, EMKK, SICS, BSI, 

RISKS. Infants: Bayley III 

Relació: Escala Home i CARE-Index. 
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3. Instruments que empren els programes per a l’avaluació del vincle afectiu 

 

Tal com exposa l’especialista en psicologia clínica, Mitjavila. (2005): 

Gairebé en tots els centres assistencials, sobretot en l’àmbit d’atenció a la infància, 

s’utilitzen alguns instruments per avaluar diferents aspectes dels subjectes usuaris.  

 

Una vegada tenim present la presentació dels programes d’espai familiar, 

introduirem quines són les eines essencials per poder portar a terme una avaluació de 

vincle adequada. La utilitat d’aquests instruments és fonamental no només per obtenir un 

resultat respecte al vincle afectiu, sinó per poder actuar posteriorment amb diverses 

intervencions al programa familiar i millorar aquest vincle. 

Malgrat els instruments recollits en aquest treball parteixen cadascun d’uns autors 

i per tant d’uns focus d’observació i avaluació més específics, tots comparteixen un 

mateix interès: conèixer el vincle i la qualitat de la relació que s’estableix entre l’infant i 

l’adult, per a posteriorment avaluar-la i si cal, establir uns criteris d’intervenció posterior.  

Tots els instruments estan destinats a la primera infància, és a dir entre els 0-3 anys, encara 

que alguns es centren més en el primer any de vida, és a dir en nadons. Les consignes i 

els objectius també van variant amb cada eina, mentre que les avaluacions solen ser o bé 

numèriques o bé descriptives en tots ells. Així doncs, les diferencies més significatives 

entre els instruments són els focus concrets de mirada (observació) i els contextos en el 

quals es donen.   

 

El recull dels instruments d’avaluació de vincle es composa per les diferents eines 

que avaluen el vincle entre la mare o cuidador i l’infant. Malgrat la diferència de format 

i com acabo d’exposar, tots tenen el mateix objectiu i per això queden resumits en aquest 

mateix apartat.  

Són un total de vuit instruments d’avaluació de vincle afectiu. De cadascun dels 

instruments seleccionats i he pogut arribar a la conclusió de en quins ítems son 

classificables (Mitjavila, 2010). Aquests ítems quedaran reflectits en les següents 

graelles, tenint en compte la classificació següent: els autors i els anys de publicació de 

l’instrument, la relació observada segons els agents implicats, la modalitat d’observació, 
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la situació d’atenció on es porta a terme, la forma de puntuació i altres avaluacions i 

registres complementaris.   

 

Els instruments presentats són: 1. Diaic Mini Code, 2. Perfil d’observació de 

vincle mare-nadó, 3. Grilles d’evaluation des interactions precoces, 4. Guide pour 

l’evalutaion du dialogue adult-norrison. G.E.D.A.N, 5. Adult Relationship Experimental 

Index. CARE Index, 6. Maternal Behaviour Rating Scale. 7. The Scales of Maternal 

Sensitivity, i 8. Attachment Indicators during Stress AIDS. 

 

1. Presentació i classificació de l’instrument Diaic Mini Code  

 

  

 Diaic Mini Code (D.M.C) 

 

Autors 

 

M. Censullo, R. Bowler, B. Lester i T. Brazelton (1987) 

 

Edat 

 

3 primers anys.  

 

      Relació: 

agents implicats 

 

Detecta el grau de sincronia en la interacció entre la mare i/o adult i nadó.   

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

- Atenció i mirada mútua. 

- Presència d’afecte positiu: satisfacció manifestada en l’expressió. 

- Claredat en la resposta. 

- Ítems específics referits a la mare: donar el torn, pauses en respondre i sensibilitat 

a les respostes del nadó.  

 

Situació 

d’atenció 

 

Es demana a l’adult que jugui amb el nadó durant 3 minuts sense agafar-lo, asseguts un 

vora l’altra. 
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Puntuació 

 

Es puntua 1 o 2 punts a cadascun dels factors o ítems esmentats, segons la presència o 

intensitat de les respostes. Segons la puntuació obtinguda es considera: sincronia adequada 

o sincronia baixa.  

 

Avaluació 

complementaria 

 

És un instrument senzill en quant a disseny i aplicació. S’aconsella filmar per després fer un 

anàlisi més detallat.   

 

 

 

2. Presentació i classificació de l’instrument Perfil d’observació de vincle mare-nadó 

 

  

Perfil d’observació de vincle mare-nadó (P.V.M.N) 

 

 

Autors 

 

Oiberman (2001) 

 

Edat 

 

Fins als 6 mesos.  

 

Relació: agents 

implicats 

 

Avalua els comportaments interactius entre mare-nadó a partir d’una pauta molt senzilla.  

 

Modalitats 

d’observació 

 

- Conducta visual. 

- Conducta corporal: acaricies. 

- Conducta verbal. 

 

Situació  

d’atenció 

 

El context es clínic. 

 

 

Puntuació 

 

En cadascun dels factors esmentats es considera si la realitza: un dels dos, ambdós o cap 

dels dos i es puntua: 1, 2, 0 respectivament.  

 

Avaluació 

complementaria  

 

 

S’expressa de forma numèrica la lliure interacció en el vincle.  
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3. Presentació i classificació de l’instrument d’Interaccions primerenques  

 

  

Grilles d’evaluation des interactions precoces (G.E.I.P) 

 

 

Autors 

 

 

S. Lebovici i J.P Visier (1989). 

 

Edat 

 

Des dels 2 mesos fins als 3 anys.  

 

Relació: 

agents implicats 

 

Avaluar el vincle establert entre mare i fill/a i pare i fill/a, de manera independent entre les 

figures referents.  

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

- Vincle de tipus visual, vocal, corporal i somriure. 

- Reciprocitat en l’intercanvi. 

- To afectiu compartit. 

- Continuïtat/discontinuïtat de les interaccions.  

 

Situació d’atenció 

 

L’activitat pot ser compartida o no.  

 

Puntuació 

 

Els resultats s’expressen de forma descriptiva.  

 

 

Avaluació 

complementaria 

 

Es considera el grau o presència d’aquestes interaccions: molt freqüent, normal, rarament, 

gens. Segons l’intercanvi si és: freqüent, rar o absent. I segons el to afectiu si es: satisfacció, 

excitació, indiferent o trist.  

Es te en compte l’actitud del bebè: participatiu, passiu o oposicionista. I es te en compte si 

l’entorn afavoreix a l’exploració de l’entorn.  
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4. Presentació i classificació de l’instrument G.E.D.A.N 

 

  

Guide pour l’evalutaion du dialogue adult-norrison (G.E.D.A.N) 

 

Autors 

 

Y. De Roten i E. Fivaz-Depeursinge (1992). 

 

Edat 

 

Entre 5 setmanes i 6 mesos. 

 

Relació: agents 

implicats 

 

Identificar diferents modalitats d’interacció entre les figures parentals mare o pare, de 

vincle.  

 

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

 

 

Els models d’interacció de vincle són: 

- Consensuada: Ambdós s’impliquen segons els comportaments corporals, fàcils i 

expressius.  

- Conflictiva: el nadó no respon a la incitació materna per interactuar tot i que 

aquesta sigui adequada. 

- Paradoxal: La proposta de l’adult és desorganitzada, poc previsible i desorienta al 

nadó. 

 

Situació 

d’observació 

 

Aplicable a qualsevol situació de cara a cara, especialment en el moment de canvi de 

bolquer. La consigna se li dóna a l’adult, se li proposa que es comuniqui amb el nadó fent-li 

coses que ella realitza de forma espontània.  

 

 

 

 

 

Puntuació 

 

4 etapes de procés d’avaluació: 

- 1 etapa Impressió clínica: l’investigador considera la impressió immediata després de 

l’observació i avalua en escala de 5 punts, els ítems: calidesa, presència d’aspectes positius, 

plaer que manifesten. 

- 2 etapa Organització global: la sincronia dels comportaments entre ambdós: contacte visual 

i vocalitzacions. 

- 3 etapa Estructura episòdica: situació dialogant produïda  

- 4 etapa Direcció i tipus d’influències: observar si la mare s’ajusta en sincronia als senyals 

del nadó. 

 

Avaluació 

complementaria 

 

Els resultats són descriptius. Es recomana filmar durant 3-6 minuts, per posteriorment, si es 

vol, fer una microanàlisi. 
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5. Presentació i classificació de l’instrument CARE-Índex  

 

  

Adult Relationship Experimental Index (CARE Index) 

 

Autors 

 

P. Crittenden (2001). 

 

Edat 

 

Es pot aplicar des dels 2/3 mesos fins als 24 mesos.  

 

Relació: agents 

implicats 

 

Identificar diferents estils o patrons interactius de la mare i de l’infant. Relaciona cadascun 

dels estils en el tipus de vincle de l’infant amb l’adult.  

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

Expressió facial, vocalitzacions, posició i contacte corporal, afectivitat, donar-se el torn o 

alternar l’acció, control de l’activitat, elecció de l’activitat.  

 

Així es dedueixen els següents estils d’interacció: 

- Cooperador 

- Difícil 

- Complaent 

- Passiu / indiferent  

 

Situació 

d’atenció 

 

 

Se li diu a la mare que jugui amb el fill una estona amb les joguines ofertes per 

l’examinador.  

 

Puntuació 

 

Numèric i descriptiu. Es filma durant 3-5 minuts per després fer una codificació rigorosa. 

 

 

 

Avaluació 

complementaria 

 

Segons l’edat del nadó es centrarà la mirada en aspectes més concrets: 

 

- 2-3 mesos: sincronia i capacitat de la mare per fer-lo sentir confortable. 

- 3-9 mesos: compartir intercanvis. 

- 9-15 mesos: compartir seqüències de joc. 

-15-24 mesos: joc utilitzant els objectes i gestionar-se junts a nivell no verbal. 

- 2 anys i mig: intercanvi verbal i negociació 
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6. Presentació i classificació de l’instrument Maternl Behaviour Rating Scale 

 

  

Maternal Behaviour Rating Scale (M.B.R.S) 

 

 

Autors 

 

G. Mahoney o A. Powell (1986). 

 

 

Edat 

 

En la versió original va ser dissenyat per avaluar la capacitat interactiva de la mare i 

infants entre els 1-3 anys amb un retard evolutiu.  

 

Relació: agents 

implicats 

 

No avalua estrictament el vincle, però si un aspecte fonamental com és la sensibilitat 

maternal als comportaments, reaccions i respostes que es dóna al nadó.  

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

Els ítems s’agrupen en 3 factors: 

- Disposició de la mare envers el nadó: satisfacció manifestada, sensibilitat a 

l’estat del bebè i interès.  

- Grau d’estimulació: estimulació ajustada i apropiada i estimulació física. 

- Control: directivitat 

- Sensibilitat: detecta els interessos del nadó.  

 

Situació d’atenció 

 

S’aplica en la llar, es demana a la mare que jugui lliurement amb les joguines ofertes per 

l’observador.  

 

Puntuació 

 

Puntuació en funció del grau en que es produeixen cadascun dels comportaments 

esmentats. Es filmen les seqüències que s’avaluen posteriorment.   

 

Avaluació 

complementaria 

 

És un dels instruments més complets a causa de la seva part descriptiva i a la vegada 

numèrica, les seves definicions són molt específiques i concretes, per això és una de les 

eines amb major difusió. 

 



39 
 

7.  Presentació i classificació de l’instrument The Scales of Maternal Sensitivity 

 

  

The Scales of Maternal Sensitivity (S.M.S) 

 

Autors 

 

M. Ainsworth, S. Bell i D. Stayton (1974). 

 

 

Edat 

 

No hi ha una edat especifica, ja que el focus d’observació és, sobretot la mare. Però és 

més adaptable al període de primera infància.   

 

Relació: agents 

implicats  

 

Valora la sensibilitat materna, és a dir la capacitat de la mare de percebre i interpretar, a 

més de respondre als senyals de l’infant.  

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

 

 

- Consciència dels senyals: ser accessible, sensible o empàtica als senyals o 

comunicació de l’infant. 

- Interpretació adequada dels senyals: no fer una interpretació distorsionada 

- Resposta apropiada als senyals: respostes coherents segons les necessitat. 

- Resposta ràpida als senyals: ha de produir-se en un lapse de temps oportú per 

considerar-se eficaç.  

 

Situació 

d’atenció 

 

Està dissenyat per ser aplicat en consulta pediàtrica en el qual el nadó està sotmès a 

estrès. 

 

 

 

Puntuació 

 

Els resultats s’ordenen en 5 categories que van de ‘molt sensible’ fins a ‘molt insensible’. 

Per cadascuna de les categories es faciliten descripcions per classificar a la mare segons 

els factors esmentats.  
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8.  Presentació i classificació de l’instrument Attachment indicators during Stress AIDS 

 

  

Attachment Indicators during Stress (A.I.D.S) 

 

 

Autors 

 

 

Massie, H. N i Campbell, B. K (1983). 

 

 

Edat 

 

 

 

Fins als 10 mesos.  

 

 

Relació: agents 

implicats 

 

 

Valora el lligam i la qualitat de la relació mitjançant una identificació de diversos 

comportaments interactius amb l’adult, mare o pare.  

 

 

 

Modalitats 

d’observació 

 

 

- Postura: adaptació postural d’un a l’altre mentre l’infant està en braços de la mare. 

- Mirada: si mantenen contacte visual sobretot en els moments d’exploració clínica. 

- Vocalització: el plor és senyal de malestar i s’observa si la mare parla. per 

tranquil·litzar-lo.  

- Contacte: si es toquen per reclamar atenció, jugar o si es distancien. 

- Proximitat: distancia. 

- Afecte: expressió facial que expressa tensió o bé tranquil·litat.  

 

Situació 

d’atenció 

 

En situacions d’estrès de l’infant. Un exemple és el cas clínic en la consulta pediàtrica. Però 

en poden ser d’altres.  

 

 

Avaluació 

complementaria 

 

 

S’observen sobretot les respostes interactives en el moment en que el nadó és explorant i en 

el moment posterior quan torna als braços de la mare o del pare.  
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4.  Estudis d’avaluació del vincle afectiu: validesa dels instruments 

 

Molts dels programes presentats comparteixen instruments d’avaluació de vincle, 

a pesar de que en algunes ocasions s’emprin de forma adaptada i/o modificada. A més de 

aparèixer de manera repetida dintre de programes diferents, aquests instruments també 

s’han emprat a alguns estudis; fet que demostra la fiabilitat que tenen aquestes eines 

d’avaluació de vincle tant per a professionals com a investigadors.  A continuació present 

tres estudis on s’han emprat diversos instruments d’avaluació: 

L’estudi E1 “Avaluació del desenvolupament neuromotor, psicomotor i del vincle 

social en nadons exposats al VIH”  (Galván 2004) on l’objectiu era analitzar la relació 

entre el desenvolupament principalment del vincle en nadons exposats perinatals al VIH, 

de 0-2 anys d'edat. La mostra estava composta per 93 mares: 38 mares VIH+ i 55 mares 

sanes, VIH-; i els seus 93 bebès dels quals 38 van ser exposats perinatals al VIH i 55 no 

ho han estat, tots nascuts a terme i sans. Es van administrar les proves clíniques: 

Avaluació del Desenvolupament Psicomotor de Rodríguez (1978) i la Valoració 

Neurològica de Amiel Tison (1981)- al grup de 38 bebès de 0 a 24 mesos, exposats 

perinatals al VIH. I en quant al tema que ens centra en aquest recerca, es van aplicar els 

perfils d'observació del vincle mare-bebè de Oiberman (1990-1996) a tots els binomis 

mare-bebè que componen la mostra.  

Aprofundint en el coneixement que ja he reflectit sobre aquest instrument, l’eina 

permet registrar la conducta relacional durant els primers 15 mesos de vida del nen. Els 

paràmetres de conducta observats foren cinc: funció visual, contacte corporal, funció 

verbal, somriure i sosteniment. S'anota un signe positiu si es dóna tal conducta i un signe 

negatiu si no s'observa la conducta. A més s'indica qui dels 2 membres va tenir la 

iniciativa en la interacció. L'observació es realitza als moments de major proximitat de la 

mare amb el seu bebè. Aquest Perfil avalua els comportaments de la parella mare-bebè 

d'acord amb tres categories: Bé (2 punts): Es refereix a quan el comportament de la mare 

-en tots o alguns dels indicadors- va a la trobada dels desitjos del bebè o viceversa. 

Regular (1 punt): És quan el comportament d'un membre de la parella mare-bebè no pren 

en compte els senyals de l'altre. Dolent (0 punt): És quan ni el bebè ni la mare es 

relacionen; sembla que “ s'ignoren”. Les conductes d'interacció visual, verbal o corporal 

es classifiquen amb la categoria d'1 punt o 0 punt. 
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L'estudi E2 “Vincle afectiu i estrès en la maternitat adolescent: estudi de 

metodologia combinada” de Taboada, Expeleta i De l'Óssa (1998) amb nens i adolescents, 

van trobar una relació significativa entre els problemes prenatals i en el desenvolupament 

primerenc amb els posteriors trastorns d'ansietat que repercutien en el vincle amb l'adult. 

Estudis com aquest fomenten la importància d'avaluar la vinculació afectiva entre mare i 

bebè. A Espanya un instrument desenvolupat per a aquesta avaluació -principalment en 

l'últim trimestre de l'embaràs- és el Qüestionari per a l'avaluació de la vinculació afectiva 

prenatal EVAP. A més de comptar amb una puntuació general, l'instrument permet 

mesurar el vincle en set subescales: actituds davant l'embaràs, relacions personals, 

diferenciació del fetus, comunicació amb ell, conductes de preparatiu, conductes de 

protecció, conductes de fantasio i experiències infantils. Així l'instrument proporciona 

una avaluació completa dels sentiments i conductes materns (Lafuente, 1995). 

A més d'aquesta, s'explica també en l'estudi amb l'ús de la versió adaptada i validada del 

Qüestionari Prenatal (Armengol, Camarro & García, 2007). En aquest s’avaluen els 

aspectes psicosocials de l’embaràs amb l'objectiu de veure més enllà, és a dir d'auxiliar 

en la prevenció dels possibles conflictes parentals en el futur. 

 

Un altra estudi E3 que segueix amb la temàtica tracta és "Observació del vincle 

mare-fill i la seva associació amb les representacions dels vincles primerencs en mares 

adolescents amb el seu primer fill"  de les investigadores chilenes Macarena Espinoza i 

María Paz Vázquez (2006).  En aquest cas l’instrument destacat és l’entrevista de 

Prototipus de vincle adult – EPAA, eina que serveix per operacionalitzar la qualitat del 

vincle establert. L’entrevista va ser elaborada per Strauss i Lobo (2001).  

Per aquest estudi es va emprar la versió traduïda i adaptada per Martínez Guzmán (2002) 

que va ser autoritzada i revisada pels autors originals alemanys. El mètode consisteix en 

tres eixos centrals: entrevista de relacions interpersonals, classificació de prototipus de 

vincle i autoavaluació dels estils de vincle.  

L’entrevista és per si mateixa molt extensa ja que implica tots els aspectes ja esmentats, 

aquesta són 18 preguntes concentrades en els esdeveniments vinculars d’aquesta persona, 

tant passats com actuals. Les preguntes giren entorn a la seva infància i les seves afeccions 

familiars passades amb repercussions en el present. Així s’estableix una classificació 



43 
 

d’aquesta persona segons les vivències que ha tingut i com pot trobar-se emocionalment 

en el present i així alhora donar resposta als seus fills.  

 Alhora, en aquest estudi s’empra l’instrument de Parenting Stress Index/Short 

form (PSI), és un instrument composat per 36 ítems que tenen com objectiu mesurar 

l’origen i la magnitud de l’estrès en la relació entre pares i fills. Cada ítem posseeix cinc 

opcions de resposta en una escala en la qual 1 suposa estar molt d’acord i 5 estar 

disconforme.  

Així doncs, els resultats indiquen el risc de presència de possibles conductes disfuncionals 

en les habilitats de criança (Grisso, Heinze 1996). Aquest qüestionari recull les principals 

causes de l’estrès: característiques dels pares, característiques dels fills i finalment, la 

dificultat en la interacció.  

 

La graella que presentaré a continuació té com objectiu sintetitzar els aspectes més 

rellevants vers els estudis, exposant el títol dels estudis concrets, quins aspectes són els 

que s’avaluaven i mitjançant quins instruments, mètodes i recursos:  

 

Estudis que donen validesa als instruments emprats als programes 

 

 

Els estudis  

 

Factors que avaluen 

 

 

Instruments, recursos i 

escales  

 

 

E1  

 

La relació entre el desenvolupament del 

vincle mare-fill en nadons perinatals 

exposats al VIH. 

 

 

- Perfils d'observació del vincle mare-

bebè d’Oiberman  

 

 

 

E2  

 

Prevenció estat del vincle 

principalment en l'últim trimestre de 

l'embaràs. 

  

Els aspectes psicosocials de l’embaràs.  

 

- Qüestionari per a l'avaluació de la 

vinculació afectiva prenatal EVAP.  

 

- Qüestionari Prenatal de García i 

Armengol.  
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E3 

 

Operacionalitzar la qualitat del vincle 

establert.  

 

Valorar les relacions interpersonals, 

classificació de prototipus de vincle i 

autoavaluació dels estils de vincle.  

 

- EPAA, l’entrevista va ser elaborada 

per Strauss i Lobo. 

 

- Parenting Stress Index/Short form 

(PSI) 

 

 

 

A més d’aquests darrers estudis específics, que demostren la repetició de l’ús 

d’aquests instruments, també he volgut fer una recerca sobre investigacions que van més 

enllà i es centren en demostrar la fiabilitat d’aquests. Així doncs els següents paràgrafs 

mostren les evidències de la validació dels instruments: 

L’instrument CUIDA (Qüestionari per a l'avaluació d’adoptants, cuidadors, tutors 

i mediadors) ha estat emprat i compartit a diversos dels programes esmentats: PD, PE, PT 

i una variació i adaptació d’aquest al PP. El qüestionari ha d'usar-se amb cautela i mai en 

forma exclusiva per avaluar la parentalitat. Cal assenyalar que existeixen altres 

excel·lents instruments disponibles que el complemente. El qüestionari CUIDA i les 

seves adaptacions, compten amb suficient evidència de la seva validesa i confiabilitat, 

demostrat a un estudi realitzat a Xile per València & Gómez, 2010); o el Parenting 

Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes, PICCOLO 

recentment publicat a Estats Units (Roggman et al., 2013). 

 

 En el cas del PR, ens permet avaluar  els constructes d'interès per al professional 

que realitza l’avaluació, la intervenció familiar o recerca amb famílies; però alhora com 

en el cas anterior, deuen també explorar-se altres qüestionaris que comptin amb estudis 

al nostre país sobre la seva validesa i confiabilitat, segons els objectius de l'avaluació i 

que complementin així les informacions.  

En aquest grup, es troben qüestionaris com l'Índex d'Estrès Parental PSI-SF 

(emprat també al programa "Observació del vincle mare-fill i la seva associació amb les 

representacions dels vincles primerencs en mares adolescents amb el seu primer fill") que 

avalua l’estrès parental, on de la mateixa manera, la seva validesa i confiabilitat està 
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demostrada i compta amb un estudi realitzat a Xile per Aracena, Gómez, Undurraga & 

Leiva, 2013); el EEP desenvolupat a Xile per Farkas (2008) per avaluar sentiment de 

"autoeficacia parental"; el SALUFAM construït al nostre país per Puschel, Repetto, Solar, 

Soto i González (2012) per avaluar "funcionament familiar"; el PMF (adaptació xilena 

del CAPI, Fes & Ramírez, 2002) per avaluar "potencial de maltractament infantil"; entre 

uns altres.  

Així doncs, aquests tres darrers conceptes, els trobem reflectits en les seves corresponents 

adaptacions, als programes analitzats: PE5 amb l’Escala de les teories en relació a 

l’autoeficàcia parental; en el PP6 amb l’Escala de les habilitats socials familiars, en 

relació al funcionament familiar i en darrer lloc; al PI amb la disminució de les agressions 

a la llar, corresponent al potencial del maltractament infantil.  

 

Al PZ, com ja hem vist s’empren diferents instruments segons el focus a analitzar: 

adults o infants; encara que la finalitat és la mateixa, la relació vincular entre ambdós. 

Així el recull d’instruments emprats són: HBS, EMKK, SICS, BSI, RISKS, Bayley III, 

l’Escala Home i el CARE-Index.  

Tots aquests instruments foren validats per l’estudi Construction of the of parenting skills 

scale, in both parents i emprats amb base en les següents habilitats: educatives, d'agència 

parental, d'autonomia i suport social, vida personal i de parella, i organització domèstica 

(Rodrigo & Máiquez, 2008). El procediment que es va dur a terme va ser sotmetre 

l'instrument preliminar a validesa de jutges; posteriorment, es va dur a terme un pilotatge 

i l'aplicació final de l'instrument de forma col·lectiva (Martínez, Robles & Oudhof, 2013). 

Alhora, aquestes informacions foren confirmades en els resultats de l’estudi de 

“Confiabilitat i Validesa de l'Escala d'Avaluació Familiar en Població d'Alt Risc 

Psicosocial”, presentant antecedents sobre les seves propietats psicomètriques 

relacionades amb la consistència interna i validesa dels instruments (Valencia & Gómez, 

2010). 

Musayón, Tafur & Vera (2014) protagonitzaren la investigació “Validació de la 

escala de competència parental percebuda versió pares» per a la cura dels fills.” La recerca 

tenia com a objectiu determinar la validesa de l'instrument escala de competència parental 

percebuda versió pares per mesurar la competència parental en la cura dels seus fills. 

Aquesta escala és emprada als programes: PF, PA i PI en quant al concepte de les 
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competències parentals dels adults. Aquesta escala es va validar positivament, ja que era 

una eina capaç d'identificar el model de criança que han desenvolupat els pares i permetia 

plantejar estratègies d'intervenció de caràcter preventiu en els casos necessaris.  

 

MÈTODE 
 

“El tipus d’interpretació o inferència és notòriament diferent en el cas d’una escala 

evolutiva o d’intel·ligència, un qüestionari o que en el cas d’una tècnica projectiva 

o una escenificació lúdica. Tot i així, qualsevol tipus d’instrument, es fonamenta 

en una determinada teoria explicativa d’allò que vol avaluar i requereix cert grau 

d’inferència” (Mitjavila, 2005).  

 

Per tant, afavorir una major sistematització del treball també beneficia la pràctica aplicada 

en diversos sentits: permet una millor comparança entre els diferents casos, s’apropa a 

conèixer les necessitats concretes de cada família, aconsegueix focalitzar les seves 

posteriors intervencions; i alhora facilita la comunicació entre els diversos professionals 

i per tant el treball interdisciplinari del qual ja us he parlat.  

Avui en dia, des de l’administració i per part dels usuaris, s’exigeix cada cop més, 

evidències i justificacions del treball dels professionals; per tant poder aportar resultats 

obtinguts mitjançant proves validades o, al menys, sistematitzades i dissenyades amb cert 

rigor, dóna major suport als informes emesos per els professionals, sense minimitzar, en 

absolut, les conclusions derivades de l’experiència del professional, que en últim terme 

ha de donar sentit als resultats obtinguts (Mijavila, 2005). 

 

1. Metodologia  

 

Tal com presenta als paràgrafs anteriors Mitjavila, l’objectiu és a partir d’evidències 

obtenir resultats vàlids que donin rigor i permetin una millora professional. Per tant aquest 

treball es fonamenta en la mateixa idea metodològica: millorar en aquest cas el procés 

d’avaluació de vincle a partir de la recerca i l’anàlisi dels resultats.  
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Per portar a terme aquest mètode de treball he tingut en compte el següents punts i 

ordre de treball: 

o Realitzar la cerca bibliogràfica.  

o Consultar les bases de dades i fonts documentals. 

o Especificació dels criteris de selecció. 

o Documentar i registrar el mètode d’avaluació del PAFPI. 

o Organització de tota la informació. 

o Establir els criteris d’anàlisi de resultats. 

o Extreure conclusions i una discussió final.  

 

2. Fonts d’informació per la recerca 

 

Bases de dades   
 

He fet una recerca a partir de les bases de dades Google Acadèmic, SCOPUS, 

DIALNET, ERIC, CSIC i Tesis Doctorals en Xarxa. En primer lloc una recerca de 

programes d’espais familiars, en la qual la selecció ha estat dels articles recents de com a 

màxim els darrers sis anys. L’objectiu era en cadascun d’ells trobar si hi havia la 

referència dels instruments que empraven per l’avaluació del vincle. En alguns no en feia 

referència, en altres no ho feia de manera explícita i he hagut de fer recerca sobre recerca 

i en canvi en altres, els descrivien i compartien obertament.  

 

o Google Acadèmic: és un cercador de Google enfocat al món acadèmic que 

s'especialitza en literatura científica-acadèmica. El lloc indica editorials, 

biblioteques, bases de dades bibliogràfiques, entre uns altres. Entre els seus 

resultats es poden trobar: cites, enllaç a llibres, articles de revistes, entre d’altres. 

 

o SCOPUS: base de dades de resums i cites d'articles de revistes científiques que 

cobreix aproximadament 18.000 títols de més de 5.000 editores internacionals, 

incloent la cobertura de 16.500 revistes revisades por pares de les àrees de 

ciències, tecnologia, medicina i ciències socials, incloent arts i humanitats. 

Editada por Elsevier i accessible a la Web per als subscriptors.  
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o DIALNET: base de dades d'accés lliure creada por la Universitat de la Rioja l'any 

2001 que proporciona l'accés a informació científica especialitzada en Ciències 

humanes i socials d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica. Es poden consultar 

articles de revista, d'obra col·lectiva, llibres i tesis. 

 

o ERIC: és la major base de dades especialitzada en educació disponible en línia. 

Està finançada pel Institute of Education Sciences (IES) del departament 

d'Educació d'Estats Units. Conté articles de diferents països. El sistema d'accés en 

línia permet accedir a un catàleg de més d'1,1 milions de referències, algunes de 

1966. La base de dades conté més de 107.000 documents a text complet (de 1993 

a 2004) disponibles de forma gratuïta.  

 

o CSIC: conté la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Recull 

fonamentalment articles de revistes científiques i de forma selectiva actes de 

congressos, sèries, compilacions, informes i monografies. 

 

Les paraules clau dintre aquestes recerques han anat canviant segons el focus 

d’interès, el qual venia determinat per l’apartat del treball en el qual treballava. Així es 

poden classificar i resumir en: 

 

 Concepte: <vincle afectiu>, <tipus de vincle>, <vincle segur> 

 Programes: <programes espai familiar>, <programes d’intervenció>, <espai 

familiar>  

 Instruments d’avaluació: <eines d’avaluació de vincle>, <instruments 

avaluació>, <estudis vincle afectiu> 

 

 

Altres fonts d’informació  
 

A part de les bases de dades ja anomenades, voldria fer menció a altres fonts 

d’informació emprades per complementar el treball han estat: 

o Conferència Alex Neuhäuser, el Projecte Zeppelin a la Universitat de les 

Illes Balears (març 2016). 
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o Taller Pepa Horno, “Acompañando en la vida“ (febrer 2016) 

o Díptics, tríptics i fulls informatius del programes d’espai familiar aportants 

per la coordinació del Màster.  

 

 

3. Criteris de selecció  

 

Criteris d’inclusió 
 

o Documents que treballessin els eixos claus del treball: vincle afectiu, programes 

d’espai familiar i instruments d’avaluació. 

o Programes familiars recents dels darrers 10 anys com a màxim i que 

continuessin en funcionament. 

o Eines d’avaluació validades per estudis i per l’ús en diversos programes. 

o Informació fiable i propera del PAFPI, de mà de les mateixes professionals de 

l’Associació XIAIF. 

 

Criteris d’exclusió 
 

o Documents que no es centressin en els objectius principals del treball. 

o Documents en les paraules claus apareguessin com a conceptes secundaris. 

o Articles no oficials sobre els diversos programes familiars o instruments 

d’avaluació.  

 

D’aquesta manera, d’un total de 46 articles, documents i altres formats informatius a 

les bases de dades, es tingueren en compte els anomenats criteris d’inclusió i exclusió i 

així quedaren un total de 26 amb validesa per poder treballar-los. Aquesta és la gràfica: 
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Gràfica representativa del total inicial d’articles i l’exclusió i inclusió d’aquests 

 

 

De la mateixa manera, tenint en compte els criteris d’exclusió anteriors, 20 

articles van quedar fora de la selecció. Aquests vint articles es classifiquen en la següent 

gràfica segons les raons per les quals no eren vàlids pel treball. Es representa com: 

 

Gràfica representativa quantitativament de l’exclusió dels articles
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RESULTATS 
 

1. Avaluació de qualitat dels programes, estudis i instruments recollits 

 

La valoració de la qualitat dels articles seleccionats l’he elaborat a partir dels criteris 

d’inclusió i exclusió anteriors i tenint en compte els següents aspectes: quins són els 

conceptes claus de la recerca, com són els resultats que volia obtenir i la seva validesa. 

En les següents taules em centraré més específicament en els 17 programes (en els que es 

troben inclosos els 3 programes d’intervenció a Espanya, els 3 estudis i els 8 instruments). 

Alguns dels ítems de la taula i el format d’aquesta estan inspirats en els criteris establerts 

per a la valoració de qualitat de Bowling (2009) & Perestelo-Pérez (2012). 

 

Taula crítica del recull d’articles:  programes, estudis i instruments d’avaluació 

 

  

Programes i estudis 

d’avaluació de vincle 

 

Instruments avaluació 

vincle 

 

 

CRITERI 

 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

1. Títol concís i pertany als 

continguts 

 

17 

 

0 

 

8 

 

0 

 

2. Fonamentació teòrica 

adaptada als objectius 

 

17 

 

0 

 

8 

 

0 

 

 

3. Objectius clars 

 

17 

 

0 

 

7 

 

1 

 

4. Descriu detalladament la 

metodologia 

 

15 

 

2 

 

6 

 

2 

 

5. Validesa representada a 

l’article 

 

14 

 

3 

 

7 

 

1 

 

6. Implicacions pràctiques 

demostrades 

 

15 

 

2 

 

6 

 

2 
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Tal com es pot veure a la taula, la majoria dels articles de la recerca compleixen 

els requisits de qualitat. Com ja he comentat anteriorment als criteris de selecció, els 

problemes més destacables es trobaven en la manca del detall en la descripció de la 

metodologia, en donar validesa tant als programes com als instruments i en fer 

demostracions pràctiques en alguns dels casos.  

Per tal d’avaluar cadascun dels reculls de la recerca i tenint en compte els ítems 

de la taula anterior (1-6) a continuació adjunto les dues taules representatives:  

 

Taula avaluació de qualitat dels articles de programes: espais familiars, intervenció i 

estudis d’avaluació de vincle afectiu  

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Programa Zepellin. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Programa Espai Familiar Camp Rodó. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Crecer felices en família. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Programa-guia per al desenvolupament de 

competències emocionals, educatives i 

parentals. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Educar en família. 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

Puente a la vista. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

The Increible Years. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

VIPP, Video-Feedback intervention to 

promove positive parenting 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Families and School Together 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Abriendo Caminos 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Tratment program for child abusive and hig-

risk families 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

Programa de separació provisional i 

reunificació de l’acolliment familiar 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Intervenció pel desenvolupament afectiu de 

l’infant en el seu vincle afectiu  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Programa d’intervenció immediata en 

l’àmbit familiar i relacional de menors en 

situació de risc 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

Avaluació del desenvolupament neuromotor, 

psicomotor i del vincle social en nadons 

exposats al VIH 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Vincle afectiu i estrès en la maternitat 

adolescent: estudi de metodologia 

combinada 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Observació del vincle mare-fill i la seva 

associació amb les representacions dels 

vincles primerencs en mares adolescents amb 

el seu primer fill 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

Taula avaluació de qualitat dels articles dels instruments d’avaluació  

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

D.M.C 
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P.V.M.N 
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M.B.R.S 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

CARE INDEX 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

S.M.S 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

A.I.D.S 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

 

 

2. Anàlisi dels resultats 

 

2.1 Anàlisi de l’avaluació del vincle afectiu al PAFPI 
 

En primer lloc destacaria el fet que és un treball que porta temps d’observació, 

registre, reflexió i anàlisi i que va contínuament en procés i en recerca d’uns resultats 

fiables i definitius.  

 

Per centrar la mirada en els resultats obtinguts del XIAIF, em centraré a explicar les eines 

documentals que empren durant els períodes que passen les famílies en el programa, 

dintre dels quals es troba de forma implícita l’avaluació d’aquest vincle afectiu. Voldria 

afegir per tenir-ho en compte, que encara que hagués volgut compartir al meu treball 

molts d’aquests documents, no amb tots ha estat possible per el grau de confidencialitat 

que manté l’associació i per demanda directa de les professionals. Malgrat aquesta 

limitació, ho intentaré representar i descriure de la manera més fidel i significativa 

possible. 

 

El primer que arriba al centre per poder treballar amb les famílies és la fitxa de 

derivació per part del Tècnic. En aquest fitxa ja s’ha fet una descripció i s’ha classificat a 

l’infant en un entorn de declaració de risc o bé de tutela. En qualsevol de les dues 

situacions esmentades la família pot ser derivada al PAFPI. És el tècnic que determina i 

estudia el cas en profunditat per saber si és adient o no dins el seu pla de feina proposat, 
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per poder així dur-ho a terme. Així és com sorgeix la següent eina de treball, que és la 

fitxa on es descriu a la família; tant cada agent implicat com les relacions entre ells des 

de la família directa fins a la família extensa i des de la situació actual, fins als antecedents 

personals. 

 

A partir de l’estudi d’aquestes fitxes descriptives que els hi arriben, on es reflecteixen 

les relacions familiars i el context social, fan una primera valoració. Així determinen si 

consideren adient començar un pla de treball amb aquesta família. Normalment no hi ha 

discrepàncies entre la derivació i l’acceptació de la família al programa, però es pot donar 

el cas de que sí sigui així i el programa per les condiciones i/o raons valorades, no puguin 

acollir a aquesta família i ho fan arribar, saber i entendre al tècnic. 

 

 

 Procés d'arribada d'una família al centre 

 

Una vegada que la família es acollida, es fa el que es coneix com el primer informe 

inicial (una vegada que han passat 2 mesos). En aquestes graelles es contemplen les 

fortaleses i les mancances dels membres de la família en quant als adults i les 

observacions generalitzades i descriptives de l’infant.  

Temps després, concretament al que es coneix com l’informe trimestral es torna a refer 

l’informe anterior. En aquest cas les dades a emplenar són més complexes, s’afegeixen: 

les intervencions que fan les professionals, com verbalitzacions o moviments de material 

per tal de fomentar la interacció mare-fill i també els canvis soferts des de l’informe 

anterior. 

Adaptació

de la família al servei

XIAIF 

Informe: valoració

IMAS

Informe: valoració 
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En darrer lloc, hi ha el que es coneix com l’informe final. Aquest informe només 

es fa quan ja hi ha una decisió presa de que la família deixi 

d’assistir a les sessions del PAFPI i és l’informe que 

posteriorment s’entregarà al tècnic que porta el 

cas. En aquest cas, a més dels ítems anteriors, 

també hi ha una focalització més profunda 

en la relació infant-adult, els processos en el 

temps i resultats i a més, queden reflectits com 

eixos importats: donar resposta a les necessitats, 

emocionals, cognitives i fisiològiques.  

 

Cicle dels informes familiars  

 

Per altra banda, es fan com a mínim 2-3 observacions en graella sobre la relació i 

la qualitat de la intervenció entre infant i adult de referència. Aquesta graella és, pel tema 

que ens ocupa la més important de totes. Ha estat creada pel mateix equip del XIAIF i ha 

estat l’eina que més he emprat durant les meves pràctiques. Ha estat realitzada a partir de 

la fonamentació teòrica en la qual elles es basen: referents importants com els programes 

desenvolupats al nord italià com Tempo per le Famiglie (Milà) i els desenvolupats a 

Catalunya com el Projecte Infància-Família (Barcelona). Ambdós proposaven una 

metodologia de treball conjunt amb infants i famílies. Autors com ara Bowlby (2001) & 

Barudy (2005) també constitueixen referents primordials, des dels inicis fins ara (Ferrer 

& Riera, 2001). D’aquesta manera han creat la seva pròpia graella d’avaluació a partir de 

la inspiració de les fonamentacions teòriques i per tant també dels instruments que empren 

aquests programes per avaluar el vincle.  

Aquesta eina del PAFPI s’empra en forma de graella, està dividida en vuit grans 

blocs, són els següents: la capacitat d’establir contacte amb el fill, capacitat empàtica de 

la mare per observar i entendre el fill (la mare capta el que el fill vol i necessita, capacitat 

de la mare d’oferir respostes sensibles a les necessitats dels fills, capacitat de la mare 

d’entendre rols diferenciats entre pares i fills, capacitat de la mare d’assumir el rol 

parental, característiques individuals i contextuals dels pares i el seu impacte en les 

capacitats parentals i capacitat dels pares per integrar-se en xarxes socials.  

INFORME

FINAL

INFORME 
PROCÉS

(6 MESOS)

INFORME 
INICIAL

(3 MESOS)
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Posteriorment a aquesta fase de detecció del perfil familiar la segueix la fase 

d’intervenció. Alhora cadascun d’aquests grans blocs estan dividits en subapartats més 

específics segons la focalització de la mirada i a la vegada, agrupat segons les accions 

concretes i la descripció d’aquestes, tant si es donen o no a terme i si ho fan, com es 

desenvolupen i en quin context ho fan.  

 

Mapa conceptual de la graella emprada al PAFPI  per avaluar el vincle. 

 

 

Les fonts d’informació que empra el PAFPI per l’avaluació i l’elaboració de l’informe final de la 
família 

 

 

AVALUACIÓ 
I INFORME 

FINAL 

INFORMES:

- TRIMESTRE

- SEMESTRE RECULL
OBSERVACIÓ 

DE LES 
SESSIONS 

GRAELLA

- DETECCIÓ

- OBSERVACIÓ
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Així doncs, a més de la graella de la fase de detecció del tipus de vincle, hi ha un 

recull en dos documents sobre les sessions de forma puntual. Per una banda, un document 

recull el transcurs de la sessió; sobretot si hi ha res destacable i/o significatiu i quines 

propostes a nivell de dinàmica de grup es podrien fer la propera sessió.  

 

En quant al segon document, és a nivell individual de cada família. En aquest es recull 

moments significatius de manera informal, com s’ha trobat l’infant i aspectes destacables 

i a tenir en compte sobre les famílies.  

 

Ambdós documents són semblants, malgrat un vagi dirigit a la dinàmica com a grup i 

l’altra a la dinàmica familiar; alhora són complementaris, doncs totes les informacions 

estretes durant les sessions són útils i posteriorment seran emprades per les conclusions 

finals i l’anàlisi de les evolucions familiars.   

 

 

2.2 Comparativa  
 

 En aquest apartat establiré una comparativa entre les eines i recursos emprats al 

PAFPI tant amb els programes d’intervenció de la recerca com amb els diferents 

instruments exposats anteriorment, per tal de extreure les semblances i diferències entre 

ells.  

Aquesta comparativa ve donada per les similituds i les diferències que presenten els 

diferents programes i instruments d’avaluació de vincle, amb l’objectiu de oferir una 

proposta de millora a partir d’aquestes darreres. Per tant, la comparativa es compon per 

les semblances: centrades primordialment en les avaluacions de vincle a partir sobretot 

de les eines; i en segon lloc per: les variables: que amplien la mirada més enllà de les 

eines, es centren en el context i en altres recursos de l’avaluació del vincle.   

Així doncs, començant amb els punts en comú i per poder fer la comparativa i un 

anàlisi en profunditat, aniré exposat de forma esquemàtica i dividida per blocs, 

l’instrument que han elaborat al llarg del temps les professionals de l’Associació XIAIF 

per avaluar aquest vincle afectiu mare-fill.  
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Cada mapa conceptual que he realitzat, correspon als blocs, ítems i factors que avaluen 

les professionals del XIAIF a la seva “Graella d’avaluació de les competències parentals”. 

Recordar que si escau, revisar la graella d’equivalències de les nomenclatures dels 

programes. 

 

- Punts en comú entre l’avaluació del PAFPI i a altres programes i estudis 

 

 

 Habilitats de contacte amb l’infant 

  

Després de fer un estudi dels casos i les escales d’altres programes, he pogut 

arribar a la conclusió que, aquest primer bloc 1. Capacitat d’establir contacte amb el seu 

fill pot anar lligar i directament relacionat amb el següent 2. Capacitat empàtica de la 

mare per observar i entendre el que el seu fill vol i/o necessita. Tenint en compte, sobretot 

que ambdós es centren en les capacitats parentals de forma directa i que són avaluades 

amb els mateixos instruments. Dintre dels programes treballats, trobo una coincidència 

en l’interès de l’estudi E3, centrat en valorar les relacions interpersonals, la classificació 

de prototipus de vincle i autoavaluació dels estils de vincle, a través dels l’EPAA i 
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l’entrevista va ser elaborada per Strauss i Lobo, que comparteix els ítems de l’instrument 

del PAFPI sobretot pel que fa a les accions de contacte corporal, visual, lúdic i verbal.  

 

El PD també es centra en l’avaluació de les competències parentals a través de 

l’entrevista individual i el CUIDA (Qüestionari per a l'avaluació d’adoptants, cuidadors, 

tutors i mediadors). 

 

Habilitats empàtiques de l’adult respecte l’infant 

 

En el cas del PR com ja sabem està directament vinculat al XIAIF, per tant una 

vegada més les habilitats de les famílies és l’eix fonamental i comparteix els instruments 

de les observacions sistemàtiques, les notes de camp i entrevistes i les vídeograbacions. 

En altres casos, com el del programa PI ocorre la situació contraria, es troben més 

diferències que semblances (a l’apartat de diferències explicaré les raons) però malgrat 

això, també avaluen les competències parentals, encara que en aquest cas els instruments 

són diferents.  Per altra banda, la situació del PZ es troba en un punt entremig, comparteix 

la base d’interès amb l’avaluació de vincle, però com ja sabem, en té d’altres que també 

es poden relacionar amb el programa dins els altres blocs treballats. En aquest cas la 
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relació directa s’avalua a través de l’instrument CARE-Index, en el qual les professionals 

del XIAIF s’estan formant en l’actualitat.  

El PA segueix la mateixa línia però en aquest cas l’instrument d’avaluació, entre 

els quals es troba la situació de l’estrany es fa de manera preparada prèviament pel 

programa. Encara així, es podria considerar que el PAFPI també avalua dintre unes 

situacions prèviament preparades, no pas amb instruccions directes i clares però si dins 

un entorn, espai i material ofert.  

 

Habilitats per donar respostes sensibles 

 

 

El programa que de manera més directa tracta els aspectes del bloc 3. Capacitat 

de la mare d’oferir respostes sensibles a les necessitats de l’infant és el PV8.  

En aquest, s’avalua el vincle però sempre focalitzant la mirada partir de les reaccions 

sensibles dels pares davant les necessitats i les demandes dels infants. En aquest cas, com 
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ja he comentat en l’anàlisi dels programes es fa a través de videograbacions al mateix 

domicili que és el punt de diferenciació que hi ha amb el XIAIF.  

 

Habilitats de diferenciació de rols 

 De la mateixa manera que als dos 

primers blocs de l’instrument, també he 

considerat oportú unificar 4. Capacitat de 

la mare per entendre els rols diferenciats 

entre pares i fills i 5. Capacitat d’assumir 

el rol parental ja que el punt en comú 

clarament està en el paper que juguen 

cadascuna de les figures vinculades i de 

quina manera ho reflecteix l’adult.  

 

 

Habilitats assimilació del paper d’adult 

L’E2 el programa XIAF troba un punt en 

comú: tenir en compte els aspectes psicosocials i 

psicològics de la mare, és a dir els seus 

comportaments a partir de reconèixer els sentiments 

que li produeix la maternitat. Cal mencionar també 

que en el cas de l’estudi la mirada es focalitza en el 

període de l’embaràs de la mare i que per portar a 

terme aquesta avaluació, s’empra el Qüestionari per a 

l'avaluació de la vinculació afectiva prenatal EVAP.  

El PF es centra en les actituds dels progenitors 

més enllà de les competències parentals, sinó dels 

seus comportaments com adults. El recull de les eines emprades són: PSI, AAPI-a, PSOC, 

CVC-HOME, CSQ, ERP, EDAPYS, CCEIP. Per altra banda, el programa PE a través del 

Qüestionari d’avaluació parental pretén conèixer la visió que te l’adult vers les capacitats 

i figura del seu fill.  
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Altres factors que influeixen a l’establiment del vincle 

 

 

 

 

 

El present bloc 6. Característiques individuals i contextuals dels pares i el seu 

impacte en les capacitats parentals es centra en la personalitat dels pares i alhora en 

l’entorn que troben tant ells com els infants.  

Els programes amb els quals s’hi troben similituds són, en primer lloc el PZ com 

a detecció primerenca de  desenvolupament de risc segons el nucli familiar i el context de 

l’infant. En aquest cas, es centra en escales dirigides als adults: HBS, EMKK, SICS, BSI, 

RISKS. 

PP també es centra en les característiques de la personalitat dels pares, mes enllà 

de les seves competències. En el cas del ja anomenat PI també té com objectiu disminuir 

agressions a la llar provocades pels adults, a través de vídeograbacions models. 

El PR empra l’inventari de Depressió de Beck, l’entrevista d’història materna 

(MHI) i l’escala del Benesta Infantil per la detecció dels factors implicats en el vincle 

afectiu. A pesar de que cap d’aquests instruments és emprat pròpiament del programa 

PAFPI ho he considerat un punt de semblança pel que fa a l’interès d’observació d’aquest 

aspecte més enllà de les sessions dins l’espai familiar.  
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Habilitats socials amb el context 

 

El PD també 

avalua les competències 

parentals, però en 

aquest cas des del punt 

de vista de treball en 

xarxa a partir d’un 

recull de les 

observacions per part 

dels professionals. En 

darrer lloc, el PP com ja 

he comentat també valora aquestes habilitats dels pares en quant a integració en les xarxes 

socials , però a més te en compte l’ús de l’escala d’habilitats socials dins del nucli familiar. 

 

- Variables entre el programa PAFPI amb altres programes i estudis 

 

Els punts de discrepància es trobaran sobretot en aquells aspectes que sí són 

treballats de forma directa i primordial en alguns dels programes esmentats i que de 

moment, no ho són de forma prioritària al PAFPI. Altres diferències es troben simplement 

en la forma d’actuar, ja que en essència el focus d’interès és el mateix. Les variables i 

propostes diferencials d’aquests programes i presentades a continuació són: espais, 

prevenció, salut, escola, context i aproximació domiciliaria.  

 Alguns dels estudis esmentats anteriorment tenen una detecció i prevenció tan 

primerenca que es situen en el moment de l’embaràs, com el cas del E2 o com en l’estudi 

E1 sobre les conseqüències en infants encara no nats amb possibilitat d’heretar el VIH o 

situacions centrades en mares adolescents o en risc de patir situacions d’estrès. En el cas 

del PAFPI la prevenció no es porta a terme des de moments tan primerencs, però cal tenir 

en compte que en aquest cas la seva limitació és que l’espai familiar funciona 

exclusivament quan hi ha una unitat familiar formada.  
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 Un altra aspecte que no apareix formalment al programa PAFPI i en canvi, si ho 

fa a d’altres, és la salut. El XIAIF rep la informació per part d’altres entitats sobre el 

context familiar entre els quals uns dels descriptius és l’àmbit sanitari, que tampoc apareix 

en tots els casos. En canvi, programes com els anteriorment mencionats no només es 

centren en les malalties dels infants, sinó també en les malalties tant de caire físic com de 

caire psicològic i mental que puguin patir els pares: l’E3, PT i PR; entre els quals s’avalua, 

des de trastorns de salut mental, i malalties congènites fins estudis en profunditat de 

moments d’estrès puntuals.  

 Només apareix un programa, el PZ el qual diferencia en tot cas les figures dels 

agents implicats: mare-pare i fill; per posteriorment analitzar-los i extreure unes 

conclusions finals. Així doncs, mentre que en el cas del PAFPI la font d’observació és la 

relació entre adult-infant, al PZ es distingeix i treball amb eines i escales diferenciades el 

rol de l’adult, l’infant i finalment, la relació entre ambdós.  

 Totes les observacions i intervencions del PAFPI es porten a terme dintre dels 

espais prefixats segons el grup de famílies, no hi ha una aproximació a la llar d’aquestes. 

Mentre que, per programes com PV i el PD  l’observació de les dinàmiques familiars 

dintre del mateix espai familiar de l’infant és essencial, ja que fomenta un tipus de relació 

diferent en un entorn conegut per ambdós i alhora es pot aproximar més a la realitat diària 

del nin o nina. 

 Malgrat que el PAFPI fa un treball interdisciplinari amb altres entitats i es fa un 

seguiment, no hi ha una observació directa de les habilitats que els familiars tenen amb 

aquestes xarxes. Per tant, programes com el darrer comentat i PP, es centren en avaluar 

tant les habilitats socials a nivell del seu context que tenen els adults, com la relació amb 

les xarxes de suport; entre les que es troba l’escola. Faig menció a aquesta darrera, perquè 

una darrera diferència és l’observació que fan programes com PT sobre el vincle i treball 

en xarxa com el fet de tenir a les famílies a l’escola, com la comunicació constant dels 

mateixos centres amb les escoles de cada família, aspecte que resulta més superflu en el 

cas del PAFPI. 
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DISCUSSIÓ  
 

La discussió es compon de quatre parts diferenciades. La primera donarà continuïtat 

a l’anàlisi dels resultats amb la classificació de propostes destinades al PAFPI. En segon 

lloc, exposo las limitacions que he trobat durant la recerca, seguit de les conclusions del 

treball i en darrer lloc de les reflexions finals, des de les més teòriques fins a les personals.  

 

 

1. Propostes diferencials 

  

 Una vegades establertes tant les similituds, com les diferències entre els 

programes analitzats i l’Espai Familiar PAFPI, presentaré en la següent taula les 

propostes de millora i els instruments necessaris per poder així portar-les a terme. 

Mencionant en cada cas, de quin programa n’és l’origen i la seva validació:  

 

Propostes diferencials a partir de la comparació del PAFPI amb altres programes i 

estudis 

 

 

Propostes diferencials 

 

Descripció de les propostes 

 

Programes i instruments 

 

 

 

 

 

Espais 

 

- La importància dels espais i la prèvia 

preparació d’aquests com eina 

indispensable per a fomentar i poder 

avaluar posteriorment el vincle. 

 

- Alhora, tenir en compte espais més 

enllà dels establerts pel programa com 

pugui ser l’avaluació dintre del context 

de la llar.   

 

 

 

 

 

- “Espais familiars de Barcelona” 

amb l’estudi dels espais del 

servei. 

 

- PD amb l’observació de les 

dinàmiques familiars en les 

visites al propi domicili. 

 

- PV amb videograbacions dins 

de la llar. 
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Prevenció 

 

 

 

 

 

 

- Avaluació i actuació preventiva durant 

l’embaràs, en la detecció d’una possible 

situació de vulnerabilitat.  

 

- Oferta de l’atenció del programa 

conjuntament amb l’atenció primerenca  

per evitar danys futurs. Es porta a terme 

a través de l’acompanyament en el  

període d’embaràs i en la presentació  

dels recursos que podran emprar en el 

naixement: serveis socials o clínics.   

 

- L’estudi E2 prevenció de l’estat 

del vincle durant l’embaràs: 

Qüestionari EVAP i Qüestionari 

Prenatal d’Armengol.  

 

- El PZ amb els instruments: 

HBS, EMKK, SICS, BSI, 

RISKS. 

 

 

 

Agents  

implicats 

 

- Per poder avaluar el vincle, tenint en 

compte les característiques personals i 

individuals dels agents que hi participen 

(adults i infants), ja que és un 

condicionant del desenvolupament 

d’aquest vincle (temprament, respostes 

de comportament, salut).  

 

 

- PZ amb  l’instrument Baley III.  

 

 

 

Escola 

 

 

 

 

- Reforç de la comunicació i relació entre 

el programa i els diferents centres escolar 

de l’infant, sobretot entre les 

professionals per poder fer un seguiment 

conjunt. 

 

- Alhora potencia la relació de la mateixa 

família amb l’escola.  

 

- PT  amb el qüestionari 

d’autoavaluació parental 

proposat en ambdós contextos.  

 

 

Salut  

 

- Enregistrar malalties, tant físiques com 

de salut mental i tant en infants com en 

adults. Sobretot manca un ítem avaluar 

per l’infant.  

 

 

- PT  la salut mental de l’infant a 

través del qüestionari de 

dificultats de Goodman’s. 

- El PR la MHI i l’inventari de 

depressió de Beck per als adults.  

 

Aproximació 

domiciliaria 

 

- Anàlisi del vincle des dels contextos 

familiars, és a dir dins de les mateixes 

llars. Els professionals passen temps,  

 

 

 

- El PZ empra l’Escala Home.  
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observen i avaluen el vincle dins l’espai 

on viu l’adult amb l’infant.  

 

- Es fa un seguiment durant el període on 

es porta a terme aquesta aproximació.  

 

- PV empra les videograbacions. 

 

-  PD  utilitza observacions 

sistemàtiques.  

 

 

Altres 

 

- Aprofundir en la concepció que té 

l’adult vers l’infant, més enllà dels rols 

que porten a terme cadascun 

 

- PE amb l’estudi del pensament i 

creences que tenen els adults 

respecte fills per l’escala teòrica. 

 

 

Així doncs, afegeixo les següents conclusions respecte a los propostes esmentades 

a la taula: 

 

- Els espais són per si mateixos una eina d’interacció i perpropiciar el vincle. Dóna 

lloc a moltíssimes possibilitats, i no només l’espai sinó també el material que es presenta 

i com es fa. Partint de la base que al programa PAFPI es té cura de la presentació del 

material i l’espai per a les famílies, però tenint en compte que els programes comparatius 

van més enllà fent un estudi en profunditat sobre les propostes plantejades; aquesta forma 

de disposar i analitzar l’espai a les sessions, podria ser de gran ajuda i fomentar una 

riquesa en la interacció. Per això proposo fer  preparacions concretes de les sessions que 

es portaran a terme amb una organització i precisió de com estarà disposat cada objecte i 

amb quina finalitat específica. D’aquesta manera també adaptar el material a cada grup 

de famílies i fins i tot a cada parella d’adult-infant, basant-se no només en els objectius 

que planteja el programa amb cada família, sinó també en els interessos personals de cada 

membre del grup.  

 

 - La prevenció apareix al PAFPI dintre del que es coneix com a treball 

interdisciplinari, on diferents serveis fan arribar les informacions i contextualitzacions de 

les famílies per poder actuar en el moment que ho troben necessari i així evitar futures 

vulnerabilitats. Però també es veritat que en la major part dels casos, la vulnerabilitat ja 

existeix. Així doncs, tenint en compte els programes de prevenció mencionats 



69 
 

anteriorment, crec que seria considerable tenir en compte una visió més preventiva i no 

només d’actuació posterior en diagnosticar aquests casos. Per això seria necessari un 

treball més constant i comunicatiu amb les entitats corresponents, majoritàriament on es 

poguessin compartir punts febles o possibles complicacions en el futur. 

 

 - La salut és una de les variables a tenir en compte entre els programes respecte al 

PAFPI. Pot ser interessant tenir-la en compte tant en adults com en infants, ja que ho 

considero a partir de les evidències, un dels factors amb major pes alhora d’establir el 

vincle. Les característiques particulars i individuals tant de l’adult com de l’infant, des de 

malalties físiques a malalties de salut mental, tenen una repercussió directa en 

l’establiment d’aquest vincle. Al centre XIAIF es te present sobretot en el cas d’algun 

problema mental per part d’adults, però caldria emprar eines que puguin avaluar a tots els 

agents familiars implicats en aspectes no només psicològics, sinó també físics. Doncs no 

es partirà de la mateixa base de possible vincle entre persones sanes que persones que no 

ho estan o tenen dificultats especifiques.  

 

 - L’escola no té un paper primordial al programa PAFPI. No hi ha una 

comunicació directa amb els centres escolars ni amb la tutora de manera constant ni de 

seguiment, així com si ho fan per exemple amb la resta d’entitats que hi tenen contacte 

directe. Considero important aquesta relació, doncs es poden conèixer aspectes de la 

família que es desconeixent durant les sessions. Els comportaments, participació i la 

comunicació de la família amb l’escola pot donar molta informació a l’Associació XIAIF 

i viceversa. A més de conèixer en el cas de l’infant l’evolució o possibles conductes, 

forma de relacionar-se i altres aspectes de gran rellevància.  

 

 - En quant a la categoria dels contextos de les famílies, l’instrument emprat pel 

PAFPI fa menció al seu darrer bloc. Però considero que serà interessant fer un treball en 

major profunditat de com és aquest context, no només de l’infant sinó de tots els membres 

del grup. És veritat que la comunicació amb les famílies a les sessions és constant, encara 

que es fa d’una forma més informal i col·loquial per tal d’aproximar-se a les famílies, 

però encara que la informació que arriba de les entitats contextualitza la família;  
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considero que hauria de documentar-se amb un seguiment formalitzat per poder analitzar 

sobretot: causes i conseqüències. 

 

 - En darrer lloc, la categoria de l’aproximació domiciliaria no apareix al programa 

PAFPI. La consideraria com a proposta, tenint en compte que els comportaments i 

dinàmiques familiars varien segons l’entorn, el context i el material que hi hagi. Les 

actuacions dels agents implicats pot ser no sigui el mateix dintre d’una sessió grupal en 

un espai poc visitat, que a un espai conegut on només estiguin ells.  

 

2. Limitacions de la recerca 

 

La limitació en la recerca respecte al programa principal del treball: el PAFPI de 

l’Associació XIAIF, ha estat el fet de considerar que és un treball amb famílies d’entorns 

vulnerables, amb les que s’ha de mostrar una ètica, comprensió i distància. Per sort, el 

treball no es centrava estrictament en el coneixement de les situacions familiars, però si 

m’ha costat una mica haver de renunciar a reflectir en casos concrets alguns dels aspectes 

d’aquest treball. Per altra banda, cal tenir en compte que l’eina que empra el PAFPI no és 

un instrument que ja donin per validat, el que suposa que aquesta no validació no permeti 

descriure al màxim detall cadascun dels ítems d’aquest instrument. De l’eina he pogut 

extreure molta informació i analitzar-la, però no plasmar l’instrument original que 

utilitzen les professionals per qüestions de confidencialitat.  

En quant a la resta de la recerca m’he trobat amb dues dificultats: la manca de claredat 

a l’hora de descriure els objectius dels programes d’espais familiars i la manca de detall 

dels instruments emprats a cada programa. Així alguns programes i instruments han 

quedat exclosos per manca d’informació i altres per allunyar-se dels objectius de la 

recerca. 

 

3. Conclusions  

 

L’avaluació s’ha convertit en un aspecte inqüestionable en molts àmbits de l’educació 

i s’ha convertit en sinònim de rigor, resultats fiables i anàlisis en profunditat per obtenir 
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bons resultats. Evidentment podem ser rigorosos sense necessitat d’avaluar ni mesurar; ja 

que la descripció, l’explicació i la interpretació són també modalitats per presentar allò 

après: parlem del que és la modalitat qualitativa de la recerca.  

 

Tot i així, no hem de confondre conceptes com el rigor, l’avaluació o fins i tot la 

quantificació, tan present a moltes de les escales esmentades durant el treball. No els hem 

de confondre i convé mantenir certa actitud selectiva; alhora que convé ser coherents en 

l’ús dels instruments d’avaluació que, sens dubte, poden ser eines i mitjans que ens ajudin 

en la nostra feina sempre i quan els sapiguem emprar i adaptar al context.  

 

Centrant la reflexió en les eines d’avaluació i en relació amb el punt anterior; cal tenir 

present que aquestes variaran al mateix temps que les intervencions, en funció del context 

social i familiar que es trobin. És a dir, no només s’adapten els instruments a les famílies 

per les seves característiques especifiques, sinó al context cultural global que va més 

enllà. Si aquestes mateixes eines s’empren a contextos culturals, històrics i geogràfics 

diferents, evidentment els resultats no serien els mateixos. Els factors a observar, a la 

vegada que els ítems per avaluar i les conclusions finals serien molt dispars segons la 

concepció ètica, moral i afectiva que pugui tenir la societat de cada lloc.  

 

 

4. Reflexions finals 

 

L’objectiu i destí primordial d’aquest treball és arribar a l’Assosiació XIAIF i 

concretament les professionals del PAFPI, considero que també pot servir d’ajuda a altres 

professionals d’altres àmbits on necessitin els resultats de l’avaluació del vincle afectiu. 

El treball i sobretot l’anàlisi de resultats, també permet millorar les 

autoavaluacions dels professionals o les avaluacions externes d'altres institucions. Així, 

durant l’estudi dels programes he pogut observar que la gran majoria d’ells donen 

informació sobre les pròpies avaluacions que fan del programa. Per una banda hi ha 

avaluacions que fan els mateixos usuaris dels programes i per altra, autoavaluacions que 

periòdicament es porten a terme al mateix servei, fins i tot avaluacions externes d’altres 

institucions.  
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En el cas del PAFPI tenen una graella d’avaluació que es centra en el rol del 

professional, al mateix temps hi ha un seguiment no formal per part de les xarxes de 

treball interdisciplinari. Considero que seria d’interès formalitzar unes avaluacions 

continues dintre del programa per tal adaptar-se, modificar, millorar i/o aportar nous 

canvis al programa que ofereixen a les famílies i fins i tot autoavaluar-se.  

 

No podem oblidar que un dels objectius primordials també és aconseguir que en 

el futur el nen no perdi les capacitats per adquirir sobretot estratègies socials, el qual diria 

que és el factor més afectat en llarg temps. Per altra banda, penso que la sensibilitat és el 

factor previ a la reflexió cognitiva. Crec que ambdós són importants per a donar respostes 

significatives als infants, però que per aconseguir aquesta reflexió el primer pas és la 

sensibilitat, que d’alguna manera ve donada de manera inconscient per aquesta figura 

adulta de vincle.  

La relació afectiva primerenca que s'estableix entre l'infant i els seus cuidadors és 

un dels aspecte més importants per poder preveure el bon desenvolupament de l'infant. 

Quan els nens neixen estan predisposats biològicament per mantenir la proximitat amb 

els seus cuidador i per atreure la seva atenció, la qüestió és que aquesta predisposició no 

sempre és suficient si per part dels adults no hi ha una resposta activa, interessada i 

afectiva per aquesta demanda. L'observació i "diagnòstic" del tipus de vincle a partir de 

l’avaluació és el que ens permetrà conèixer les mancances i causes d'un vincle no segur i 

aconseguir així que es pugui treballar detalladament per tal de millorar-ho. La importància 

d’aquesta avaluació es focalitza també cap el futur, ja que el tipus de relacions afectives 

d’aquests infants condicionarà les relacions que joves i adults mantindran, a més d’influir 

en un concepte tan important com la resiliència, la qual desenvoluparan més o menys 

davant els entrebancs de la vida.  

 

La continuïtat i la porta oberta d’aquest treball està clarament dirigit a les 

intervencions, com ja he deixat plasmat al corresponent apartat. Aquest procés 

d’aprenentatge s’ha centrat sobretot en les avaluacions del vincle, és a dir a donar la 

primera passa per, posteriorment obtenir tota la informació de la manera més clara i 

propera a la realitat per fer una bona feina d’interacció final i així aconseguir millorar el 

vincle afectiu en els casos que sigui necessari.  
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Com argumenta Mitjavila (2005), es considera que el vincle afectiu a causa d’una 

interacció inadequada, tal com ja he explicat i exposat amb fonts teòriques al 

començament d’aquest treball, pot tenir conseqüències en el tipus de vincle que estableix 

l’infant, entre d’altres repercussions. Tot això apunta a poder instaurar intervencions que 

permetin modificar els processos alterats. Les tècniques desenvolupades admeten 

intervencions individuals, diàdiques (mare-infant), triàdiques (mare-pare-infant) i grupals 

(grups de mares o de pares i mares).  

Les modalitats d’intervenció com hem vist, són diverses i, en general, estan 

adscrites o inspirades en diferents models, especialment, conductual cognitiu i 

psicodinàmic. En uns casos s’intentarà modificar aquest vincle a partir dels 

comportaments; en altres la intervenció es centrarà en les cognicions i percepcions 

maternes conscients, i finalment també es pot intervenir per modificar les interaccions els 

continguts materns (i parentals, en conjunt) conscients i inconscients (Echegoyen, 1996; 

Palacio, 2003; Tizón, 2003 & Baradon, 2005).  

 

 En aquest apartat, m’agradaria aportar unes reflexions més centrades en el procés 

de l’elaboració del document. Primer anomenar les dificultats més significatives: l’alt 

grau de confidencialitat que té el centre en alguns aspectes, referint-se concretament en 

aquest treball per exemple, no podré aportar documents ni annexes d’origen directe del 

centre, ni les observacions i avaluacions que he enregistrat durant tot el meu període de 

pràctiques. En quant a la recerca, tenia molt clar cap on volia la temàtica del treball, sabia 

que el vincle era el gran títol i que volia treballar durant tot el curs en relació a aquest. 

Fins i tot abans de començar el màster tenia pensat que seria una temàtica encaminada 

cap aquesta via i més, després de tornar a fer assignatures on se’ns tornava a recordar la 

importància de la consolidació d’aquest vincle en els primers moments de vida. El que no 

tenia tan clar era exactament com unificar la temàtica amb les meves pràctiques, que, 

afortunadament finalment he pogut fer.  

He refet el títol, objectius i justificació moltíssimes vegades i sobretot, pel que fa 

al marc teòric; ja que la dificultat la trobava en que havia molta informació però molt 

genèrica i he hagut de fer una tria molt precisa i cada vegada més concreta; per lo qual 

també he hagut de refer des de cero en més d’una ocasió.  
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Per altra banda i totalment contrari a aquest excés d’informació, m’he trobat en la situació 

de ser complicat trobar fonts sobre quins instruments concrets empren a altres programes, 

tal com argumento a l’apartat de criteris de selecció i els diversos ítems. Encara així, 

l’aspecte positiu que puc treure d’aquest darrer punt és, que per poder aconseguir la 

informació desitjada he hagut de llegir sobre molts programes per fer la tria i per tant he 

conegut tipus d’investigacions, estudis i espais familiars diferents tant espanyols, com 

europeus i fins i tot internacionals.  

 Per tant, aquest treball m’ha aportat la unió entre la teoria i la pràctica, a partir de 

la recerca i de la vivència al centre de pràctiques. He pogut aprofundir i tenir una mirada 

més àmplia sobretot a l’hora de comparar i tenir presents els diferents i nombrosos factors 

necessaris per tenir en compte alhora d’avaluar i treballar amb els sentiments i les 

emocions, tan importants en la primera infància, com en la vida adulta.  

Per concloure, afegir que espero que aquest treball serveixi al PAFPI en concret i 

al XIAIF, assosiació on vaig aprendre sobretot a ser una bona observadora i centrar la 

mirada en els detalls. Després de l’anàlisi dels resultats, només afegir que a pesar d’haver 

punts que encara estan per treballar i d’altres en els quals ja ho estan fet, les fortaleses i 

el treball que porten enrere són fruit de moltes hores i dedicació de formació i 

fonamentació teòrica indispensable. Així doncs, tant de bo la meva recerca en profunditat 

els hi pugui ajudar a elles i repercuteixi en la millora de les situacions de les famílies i el 

vincle afectiu.   

 

 

 

“Ella t’està mirant i et sent segura  

darrera el teu somriure.  

La seva pau és un reflex de tu,  

que li has permès tenir  

els primers records feliços  

en el cantó tranquil d’aquesta casa.”  

 

(Joan Margarit, 2012) 
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