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Resum

Vivim en una societat que es troba en continu canvi, i  amb el temps aquests canvis s’han

reflectit  en  les  estructures  familiars,  que  han passat  de  tan  sols  existir  la  família  nuclear

(formada  per  un  pare,  una  mare  i  un  o  més  fills  i  filles)  a  haver-hi  prop  de  10  tipus

d’estructures  familiars  diferents.  Entre  aquestes  noves  tipologies  s’hi  troba  la  família

monomarental que és la que està formada per una mare amb un/a o més fills/es. El principal

objectiu del treball, és veure si la literatura té en compte aquest tipus d’estructura familiar i

quin  paper  se  li  dóna.  L’evidència  mostra  que,  tot  i  que existeixen un major  nombre  de

famílies  monomarentals  (encapçalades  per  mares),  la  literatura  parla  sobre  estructures

monoparentals (les encapçalades per pares), de manera que no dóna a la monomarentalitat la

importància que realment té.

Paraules  clau: Marentalitat,  Família  monomarental,  Programa  de  Competència  Familiar

(PCF)

Abstract

We live  in  a  society  that  is  constantly changing.  Over  time,  these  changes  have  affected

family structures, which were conventionally nuclear (constituted by a father, a mother and

one  or  more  children)  and  developed into  nearly  10  different  types  of  family  structures.

Among these newly formed family structures, there exists one called “monomarental” family,

which is that formed by a single mother and her children. The main objective of this study, is

to see whether this type of family structure is taken into account by literature and which part

does  it  play  in  it. The  evidence  shows  that,  although  there  are  is  a  greater  number  of

“monomarental” families (headed by mothers), literature discusses “monoparental” structures

(led by the fathers), in a way that it does not give to the single-motherhood the importance

that it really has. 

Key words: Marentality, Monomarental Family, Programa de Competència Familiar (PCF)
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Introducció

Com bé s’indica en el  títol,  d’entre tots  es tipus d’estructures familiars que existeixen, el

treball es centrarà amb les famílies monomarentals. Però abans d’introduir-se en la descripció

d’aquest tipus de família, és necessari parlar sobre la família i la marentalitat, ja que és l’eix

principal que caracteritza l’estructura monomarental.

Palacios i Rodrigo (1998), entenen la família com el principal context de desenvolupament

humà, ja que és la unió i convivència d’un grup de persones que comparteixen un projecte de

vida,  i  és  l’àmbit  en  el  qual  tenen  lloc  els  principals  processos  de  socialització  i

desenvolupament  de nins i  nines,  degut a  que entre  les persones que conformen la unitat

familiar  s’estableixen  relacions  d’intimitat,  reciprocitat  i  dependència.  López  i  Pibaque

(2018), afegeixen que la família s’ha de proporcionar ajuda entre si, distribuir-se les tasques i

els recursos, i tractar-se entre els diferents membres que conformen la família per projectar el

bé propi. 

No obstant,  és evident que la  societat  va avançant a gran velocitat  i  això implica que es

produeixin canvis en els valors i formes tradicionals de convivència. Valors, que Cea (2009)

engloba en quatre apartats: 1) L’estabilitat emocional; 2) La submissió de la dona als marits;

3) La reclusió de les dones a la casa; 4) La maternitat com a destí natural de la dona. Així

doncs, aquests canvis també han afectat a les estructures familiars, ja que ha augmentat la

varietat de tipus de famílies (Rosales i Espinosa, 2008): 

• Família nuclear o elemental: composta per espòs i esposa amb filla/es i/o fill/s.

• Família monoparental: formada per un pare amb filla/es i/o fill/s, ja sigui per elecció

pròpia, divorci, abandonament o mort de la parella.

• Família monomarental: dona al cap davant d’una família amb filla/es i/o fill/s, ja sigui

per elecció pròpia, divorci, abandonament o mort de la parella. 

• Família polígama: un home viu amb diferents dones, o a la inversa, una dona que viu

amb diferents homes.
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• Família composta:  normalment inclou tres generacions que viuen juntes, padrines i

padrines, amb mares i pares, i filles i fills.

• Família extensa:  es compon per  més d’una unitat  familiar  amb vincles  de sang, i

s'estén a més de dues generacions.

• Família reorganitzada o reconstruïda: matrimoni o cohabitació de persones que varen

tenir filles i fills amb altres parelles.

• Família migrant: composta per membres que procedeixen d’altres contexts socials.

• Família apartada: hi ha una distància emocional entre els membres que conformen la

unitat familiar.

El que tenen en comú tots els tipus de famílies, sigui quina sigui l’estructura, és que cada un

d’elles compta amb unes competències parentals. White (Rodrigo, et al., 2009), considera que

les  competències  parentals  són  el  resultat  de  l’equilibri  de  tres  eixos:  a)  les  condicions

psicosocials en les que viu la família; b) l’escenari educatiu que han construït les cuidadores i

cuidadors; c) les característiques de la o el menor. És important que les persones al capdavant

de la família compti amb aquestes competències per a que pugui donar resposta a les diferents

necessitats de la/el menor (Sahuquillo, et al., 2016). Sahuquillo, et al. (2016, p.204), concreten

que les habilitats parentals que han de configurar les competències parentals són les següents:

• Habilitats  educatives:  resolució de problemes,  cura física i  psicològica,  seguretat  i

protecció.

• Habilitats  socials:  resolució  de  problemes  interpersonals,  empatia,  assertivitat  i

reconeixement d’emocions.

• Habilitats  sociocognitives:  perspectivisme,  expectatives  apropiades,  complexitat

cognitiva i autoeficàcia.

• Habilitats d’autocontrol: control de la impulsivitat, assertivitat i autocontrol.
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• Habilitats de maneig de l’estrès: relaxació, afrontament adequat, manteniment de les

xarxes socials.

  

Es recalca la importància de que la mare o el pare compti amb unes competències parentals

perquè aquesta persona que es troba al cap davant d’una família, contribuirà a la formació

social,  cognitiva i integral de la o el  menor.  Com a conseqüència,  la/el menor aprendrà a

participar de manera activa, aprendrà estratègies per afrontar les dificultats que puguin sorgir,

i a interactuar de manera efectiva amb la resta de familiars i amb les persones del seu entorn

social (López i Pibaque, 2018).

Barudy (2000), entén la marentalitat com un conjunt de competències desenvolupades per les

mares en relació amb els seus fills i les seves filles, les quals si són positives i s’acompanyen

d’un  clima  d’afecte  i  suport  continu,  contribueixen  a  fomentar  el  benestar  intern  de  la

dinàmica  familiar.  Rodrigo,  Máiquez  i  Martín  (2010)  sustenten  que  la  parentalitat,

marentalitat en aquest cas, no tan sols depèn dels progenitors sinó que també depèn de l’espai

en  el  qual  s’exerceix  la  marentalitat,  com per  exemple,  el  context  psicosocial  on  viu  la

família. A més, Rodrigo, Máiquez i Martín (2010) recullen quins són els sis principis de la

Marentalitat Positiva:

• Vincles afectius: per a que els menors es sentin acceptats i estimats s’han d’establir

vincles afectius protectors i  estables,  i  s’han d’anar  adaptant a  la forma que té  la

persona de manifestar l’afecta amb l’edat.

• Entorn estructurat: s’estableix una rutina i uns hàbits per a l’organització d’activitats

diàries, amb les quals es proporciona l’aprenentatge d’unes normes i uns valors.

• Estimulació i suport: a través de l’observació de les característiques i habilitats de les

filles  i  dels  fills,  s’ha  d’estimular  i  donar  suport  als  aprenentatges  quotidians  i

escolars. A més, s’han de reconèixer els avanços i èxits que es facin.
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• Reconeixement:  mostrar  interès  per  les  preocupacions  de  les  seves  filles  i  fills,  i

respondre a les seves necessitats, per poder tenir en compta els seus punts de vista i

que participin de forma activa i responsable en les decisions en família.

• Capacitació: les filles i els fills han de ser conscients de que són agents actius capaços

de canviar les coses i influir sobre els demés, per això hi ha d’haver un espai en la

família  en el  qual  s’escolti,  s’interpreti  i  es  reflexioni  sobre els  missatges  que  es

donen  en  l’escola,  els  iguals,  la  comunitat,  els  espais  d’oci  i  els  mitjans  de

comunicació.

• Educació sense violència: per a que les i els menors no siguin vulnerables davant una

relació de dominació imposada forçadament, durant el procés d’educació s’ha d’evitar

qualsevol forma de càstig físic i psicològic.

Per enfortir la unitat familiar és necessari treballar les competències parentals i la marentalitat.

És per aquest motiu que s’han creat programes d’educació familiar basats en l’evidència, els

quals el principal objectiu que tenen és el de augmentar els factors de protecció i minimitzar

els  factors de risc en les famílies participants (Orte i Amer,  2014). Un exemple d’aquests

programes és el Programa de Competència Familiar (PCF), que és una adaptació cultural del

Strengthening Families Program (SFP).

El PCF és un programa multicomponent ‘‘perquè combina un currículum d'habilitats socials i

de  vida  dirigit  als  nins  i  joves,  un  currículum  d'entrenament  parental  conductual  i  un

currículum centrat en la família, que integra les habilitats apreses pels fills i les habilitats

apreses pels pares’’ (Orte i Touza, 2006, p.354). El principal objectiu del programa és que els

pares i les mares millorin les seves capacitats i competències en l’educació de les seves filles i

dels seus fills, generant a conseqüència un millor clima familiar (Oliver, Orte, i  Ballester,

2013). El Programa de Competència Familiar té tres modalitats diferents (UIB, 2019): a) el

PCF dirigit a nines i nins de 6 a 12 anys, que compta amb 14 sessions; b) el PCF dirigit a

adolescents de 12 a 16 anys, de 14 sessions també; c) i el PCF Universal dirigit a adolescents
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de 11 a 14 anys, amb un total de 6 sessions. Una de les principals característiques d’aquest

programa és el format d'excussió de les sessions (Figura 1):

1ª hora

2ª hora

Figura 1: Format d'excussió de les sessions del PCF (Ballester, 2019)

En  quant  al  contingut  de  les  sessions,  cada  grup  treballa  uns  continguts  semblants  però

adaptats  a  les  característiques  de  cada  un.  De manera  que,  en  la  sessió  0 es  presenta  el

programa i es motiva als participants; en la  sessió 1 es treballa la comunicació i l’empatia,

concretament els vincles positius; en la sessió 2 enllaçant amb la comunicació treballada en la

sessió anterior, s’introdueix l’atenció diferenciar i les metes i objectius familiars, estratègies

per un bon comportament; en la  sessió 3 es treballa com donar instruccions i posar límits,

gestionant l’enuig i la crítica, reforçant el bon comportament; en la  sessió 4 s’explica com

prevenir  problemes  associats  al  consum  d’alcohol  i  altres  drogues  a  nivell  familiar;  i

finalment, en la  sessió 5 es treballa com mantenir amb els anys el que s’ha après durant la

implementació del programa, l’autonomia familiar (Orte, 2016). En la següent taula 1 es pot

apreciar el contingut que es treballa a cada sessió en els diferents grups:

Taula 1
Contingut de les sessions del PCF 11-14

Pares i mares Fills i filles Famílies

Sessió 0
Què és el PCF-U i perquè 
sou importants

Què és el PCF-U i perquè 
sou importants

Què és el PCF-U i perquè 
sou importants

Sessió 1
Comunicar-nos en família 
i posar-nos en el lloc de 
l’altre

Comunicar-nos en família 
i posar-nos en el lloc de 
l’altre

Comunicar-nos en família

Sessió 2 Reforçam conductes Escoltam i parlam amb Quines metes i quins 
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positives i ignoram 
conductes negatives

assertivitat: claus de la 
comunicació familiar

objectius tenim com a 
família?

Sessió 3
Donam instruccions 
eficaces i posam límits a 
conductes negatives

Expressam sentiments i 
emocions i afrontam la 
crítica

Construïm un bon 
comportament donant 
instruccions eficaces i 
gestionant l’enuig

Sessió 4
Prevenim problemes 
associats a l’alcohol i 
altres drogues

Aprenem a dir no davant 
l’alcohol i altres drogues

Comunicar-nos en família 
per prevenir problemes 
associats a l’alcohol i 
altres drogues

Sessió 5
Mantenim els canvis de 
comportament en el temps

Afrontam l’enuig, 
gestionam conflictes i 
resolem problemes per 
nosaltres mateixos

Repassam el que hem 
après i ens graduam

Font: Orte, 2016

Les famílies monomarentals/parentals són les que estan formades per un o més fills o filles

que depenen econòmicament d’una sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant,

amb la qual conviuen; i que a més, han de complir amb les següents condicions (Ley 8/2018,

de 31 de julio, de apoyo a las familias): a) Tenir menys de 21 anys (25 en cas de que estiguin

estudiant), o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estar incapacitats per

treballar;  b)  Conviure  amb  el  progenitor  o  progenitora;  c)  Dependre  econòmicament  del

progenitor o progenitora.

La formació d’una família monomarental es pot donar a causa de situacions involuntàries o

voluntàries (Zapata, 2013, p.47):

• Situaciones ocasionadas por la interrupción involuntaria: es decir cuando se presenta

la ausencia definitiva o prolongada de un progenitor, bien sea por su fallecimiento, por

motivos laborales, socioeconómicos o de salud.

• Situaciones ocasionadas por la interrupción voluntaria: generalmente por motivo de

separación/divorcio o abandono.

• Situaciones de monoparentalidad derivadas de un proyecto de vida en el que se desea

establecer una relación filial sin la previa conformación de pareja: en estos casos se
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puede acceder a ello por la adopción reproducción asistida y práctica de relaciones

sexuales esporádicas con fines reproductivos.

No obstant,  hi  ha  autors  que  recalquen la  importància  de diferenciar  entre  els  termes  de

monomarentalitat i monoparentalitat, ja que un és conformat per la mare i l’altre pel pare, i

cada un d’ells té una estructura i uns rols diferents (Méndez, 2015). Per això, s’ha de distingir

entre nucli, llar i família monomarental/parental (Méndez, 2015):

• Nuclis monomarentals i/o parentals: és un grup de persones format per un progenitor

fadrí (mare o pare) amb una filla fadrina i/o un fill fadrí.

• Llar monomarental i/o parental: lloc on habita un dels dos nuclis.

• Família monomarental i/o parental:  és un nucli monomarental o monoparental que

forma una llar independent o que pot integrar-se en una llar més àmplia en la qual

habiten altres nuclis o persones.

A dia d’avui, les famílies monomarentals/parentals són una realitat que va augmentat amb els

anys.  Així ho demostren les dades recollides per l’Institut  de la Dona (taula 1),  les quals

revelen  que  a  l’any  2018  s’han  conformat  35  llars  monomarentals/parentals  més  en

comparació a l’any 2017. De manera que a l’any 2018 hi havia un total de 1.878,5 milers de

llars monomarentals/parentals, i el 81,88% d’aquest total són dones que estan al capdavant

d’una família monomarental,  concretament, 1.538,2 milers de llars. No obstant, també cal

destacar que tot hi que ha crescut el nombre de famílies monomarentals/parentals, les que més

han augmentat són les que estan formades per pares, ja que a l’any 2018 hi ha 27,7 milers de

llars monoparentals més en comparació a l’any 2017. Amb el que sí coincideixen els diferents

apartats és en que en la majoria de casos la mare o el pare tan sols conviu amb una filla o un

fill. Mentre que el cas que menys és dóna és el de que la mare o el pare convisqui amb tres o

més filles i  fills,  sobretot en el  cas dels pares que en el  darrer anys només un 5,32% de

famílies monoparentals estaven conformades per un pare que vivia amb tres o més filles/fills.
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Font: Institut de la Dona, 2019

Com ja s’ha explicat anteriorment, la principal característica d’aquest tipus de família és que

només hi ha una persona al capdavant de la família i això suposa que aquesta persona adulta

no pugui repartir-se les tasques amb una parella. Per tant, s’ha d’encarregar ella sola de cobrir

les  necessitats  de la  seva família,  com per  exemple:  dur  a  les filles  i  als  fills  a l’escola,

preparar el  dinar i  sopar de cada dia,  tenir  una casa en condicions,  acompanyar-los a les

activitats  extraescolars  si  en  tenen,  etc.  Però,  dur  a  terme  totes  aquestes  activitats  no  és
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possible si no es té un sou regular i estable, així doncs, s’ha d’afegir al temps invertit en cobrir

les demandes familiars, la necessitat de tenir una feina remunerada a la qual també se li ha

d’invertir temps per poder mantenir-la i dur un sou digna a casa. 

Si la conciliació de vida sociolaboral i familiar de la dona en una família monomarental és

complicada,  el  problema incrementa si  s’atén al  fet  que el  model econòmic neoliberal no

compta amb cap mesura específica de conciliació de les famílies monomarentals perquè tan

sols té en compte a la família nuclear, deixant de banda les altres tipologies de famílies que

existeixen (Menéndez i Llosa, 2017). Obiol, Castelló i Verdeguer (2016), afegeixen que les

dones es troben en desavantatge econòmic respecte els homes, degut a que elles tenen una

pitjor  situació  en  el  mercat  de  treball,  el  qual  està  basat  en  paràmetres  tradicionalment

masculins.

Ullibarri (2018) ens mostra la situació en que es troben la majoria de famílies monomarentals,

exposant que el 51% de les dones que conformen una família monomarental es troben a l’atur

o  treballen  en  l’economia  submergida,  vivint  amb menys  de  600 euros  al  mes.  I  com a

conseqüència, el 34% d’aquestes famílies es troben en risc d’exclusió social i de pobresa, que

col·loca a les  persones  menors  d’edat  en situació de tenir  un major  grau de probabilitats

d’heretar aquesta pobresa intergeneracional. 

Per combatre les dificultats que tenen aquesta tipologia de famílies és necessària la creació de

lleis que donin resposta a les seves necessitats. El Consell de la Comunitat Europea, el dia 19

d’octubre de 1992, va instaurar la Directiva 92/85/CEE que proporciona protecció a les dones

integrades  en  el  mercat  laboral  embarassades,  que  hagin  donat  a  llum  o  en  període  de

lactància, per millorar la seva seguretat i salut, i suprimir les discriminacions derivades de la

maternitat. Seguidament, la Legislació Espanyola va aprovar la Llei 39/1999 per promoure la

Conciliació de la vida Familiar i Laboral de les Persones Treballadores, i posteriorment, es

creà la Llei Orgànica del 22 de març de 2007 per aconseguir la Igualtat Efectiva de Dones i

Homes, que afavoreix a la dona i indirectament beneficia a les situacions específiques de les

famílies monomarentals.  

Actualment,  l’Administració  General  de  l’Estat  ha  establerts  mesures  de  protecció  social

específiques  destinades  a  les  famílies  monomarentals/parentals,  repartides  en  tres  blocs
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(Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,  2018): Seguretat Social, Fiscalitat (IRPF), i

habitatge. En el cas del bloc de Seguretat Social, les ajudes més destacades són: s’atorga una

prestació econòmica en cas de que la persona adulta hagi tengut un part o hagi adoptat;  les

mares  treballadores  que  conformin  una  família  monomarental,  podran  gaudir  de  14  dies

naturals més de permís, sobre els 42 establerts de caràcter general; i en cas de contractar a un/

a cuidador/a familiar, tenen un 45% de bonificació de les quotes a la seguretat social.  En

quant a  Fiscalitat (IRPF), degut a que aquest tipus de família és una unitat familiar, podrà

realitzar la declaració conjuntament amb els membres de la unitat familiar i la base imposable

es reduirà en 2.150€ anuals, quantia que és compatible amb l’aplicació del mínim personal del

contribuent, que són 5.550€ anuals. Finalment, en el bloc d’Habitatge, una de les mesures de

protecció és la de tenir uns lloguers socials destinats a famílies que han estat desallotjades de

la  seva  casa  per  no  pagar  un  préstec  hipotecari,  degut  a  que  presenten  insuficiència

d’ingressos i es troben en situació d’especial vulnerabilitat.
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Preguntes de recerca

• La literatura es refereix més a famílies monomarentals o a famílies monoparentals?

• La conciliació sociofamiliar i laboral és una realitat per a les famílies monomarentals?

• Realment  resulta  positiu  que  les  famílies  monomarentals  participin  en  programes

d’enfortiment familiar?

Objectius

L’objectiu general és:

• Comprovar  que  la  literatura  contempla  la  família  monomarental  com  una  realitat

existent.

Els objectius específics són:

• Conèixer l’estructura familiar monomarental.

• Comprovar que les famílies monomarentals no es troben en situació de desigualtat en

comparació amb la família nuclear.

• Comprovar  si  participar  en  un  programa  d’enfortiment  familiar  repercuteix

positivament en el benestar intern de la unitat familiar.

• Conèixer  una  experiència  de  programa  d’enfortiment  familiar:  Programa  de

Competència Familiar.
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Metodologia

La metodologia emprada pel desenvolupament de la investigació és la revisió sistemàtica,

basada en l’anàlisi  de contingut,  i  un estudi de cas,  en el  qual  s’ha emprat  la  tècnica de

l’observació directa de dues sessions d’un programa d’enfortiment familiar, concretament el

Programa de Competència Familiar (PCF 11-14). 

Per dur a terme la revisió sistemàtica, primerament s’ha duit a terme una recerca bibliogràfica

per  diferents  bases  de  dades  nacionals  i  internacionals,  com  són  el  Google  Academic,

Research Gate, Dialnet, UIB Catàleg (en el qual s’engloben cercadors com ScienceDirect), i

Scielo. L’equació de recerca emprada per obtenir els resultats desitjats són: ‘‘maternal care’’

NOT ‘‘single parent’’ AND ‘‘single marent’’;  migraciones AND (‘‘familia monomarental’’

OR ‘‘familia  monoparental’’);  conciliació vida laboral i  familiar  AND (monomarental  OR

monoparental); exclusió social AND (‘‘família monomarental’’ OR ‘‘família monoparental’’

OR  monomarental  OR  monoparental);  marc  legal  AND  (‘‘família  monomarental’’  OR

‘‘família  monoparental’’);  coparentalitat  OR  rols  de  lideratge  familiar;  (‘‘programes

d’enfortiment familiar’’ OR ‘‘programes parentals’’) AND (monomarental OR monoparental);

‘‘Programa de Competència Familiar’’ OR ‘‘Implicació Parental’’.

Seguidament, per fer la tria dels resultats obtinguts amb l’equació de recerca es va excloure

els documents que no eren ni articles ni estudis, és a dir, no tenien una base científica. I els

criteris d’inclusió que es seguiren foren incorporar els articles que s’inclouen en revistes de

qualitat, segons la base de dades scimagojr.com. I també, s’han incorporat els articles que en

el  resum  i  en  les  conclusions  finals  es  tractava  el  tema  de  la  monomarentalitat  i/o  la

marentalitat. El procés de selecció ha estat el següent (Figura 2):
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Figura 2: Procés de selecció dels estudis (Elaboració pròpia, 2019)

Tot  seguit,  es  va  elaborar  una  fitxa  per  segregar  els  articles  (Taula  3)  d’altres  tipus  de

documents (Taula 3). I a continuació es va analitzar el contingut de cada un d’ells per extreure

quina era la principal aportació que es feia en quant al tema de la monomarentalitat (Taula 5).

D’altra banda, per dur a terme l’estudi de cas, es va elaborar una fitxa per a l’observació

directa  (Annex).  Així  doncs,  es  va  assistir  a  les  dues  darreres  sessions  del  PCF  11-14
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implementat al  CEIPIEEM Simó Ballester de Manacor,  i  mitjançant aquest instrument (la

fitxa d’observació) és va recollir informació en referència a la comunicació verbal i no verbal

de les persones participants, que posteriorment va ser analitzada per obtenir uns resultats i

plasmar-los a les conclusions finals de la investigació.

Resultats

Taula 3
 Quadre resum dels articles

Títol Autor i any Font

Maternal substance use and child 
protection: a rapid evidence 
assessment of factors associated 
with loss of child care

Canfield, M., et al. (2017) Child Abuse & Neglect 

Intergenerational patterns of 
cognitive flexibility through 
expressions of maternal care

Curran, T. i Andersen, K. (2017)
Personality and Individual 
Differences

Nuevas perspectivas de análisis 
para el estudio de la 
monomarentalidad e inmigración 
latinoamericana

Trujillo, M., Rivera, P. i Almeda, E. 
(2015)

Oxímora, Revista Internacional de 
Ética y Política 

Monomarentalidad e imaginarios de
género en contexto migratorio: 
Punto de vista epistemológico 
feminista en el estudio de las 
migraciones

Trujillo, M. i Almeda, E. (2017)
EMPIRIA, Revista de Metodología 
de Ciencias Sociales

Los retos de la marentalidad en 
solitario

González, M., Jiménez, I. i 
Morgado, B. (2004)

Revista de Estudios de Juventud

Famílies monoparentals i treball 
remunerat: una anàlisi des del País 
Valencià

Obiol, S., Castelló, R. i Verdeguer, 
I. (2016)

Arxius de Ciències Socials

Parental monitoring, the parent-
child relationship and children's 
academic engagement in mother-
headed single-parent families

Malczyk, B. i Lawson, H. (2017)
Children and Youth Services 
Review

Monomarentalidad y solidaridad Hernández, A. (2012) Arxius de Ciències Socials
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informal

Familias monomarentales: 
problemas, necesidades y recursos

Morgado, B., González, M. i 
Jiménez, I. (2003)

Portularia

La múltiple discriminación de las 
madres solas

Saiz, R. (2017) Contexto

Tener hijos en España como riesgo 
de exclusión social

Menéndez, S. i Llosa, J.A. (2017) Contexto

Familia monomarental y riesgo de 
exclusión social 

Santibañez, R., Flores, N. i Martín, 
A. (2018)

IQual. Revista De Género E 
Igualdad

Construction of Single Mothers’ 
Roles as Gatekeepers Between 
Children and Nonresident Fathers

Nixon, E. i Hadfield, H. (2018) Journal of Family Issues

Hacia la corresponsabilidad 
familiar: "Construir lo cotidiano. 
Un programa de educación 
parental"

Torío, S., et al. (2010) Educatio Siglo XXI

El treball social amb famílies. Una 
mirada des de les facilitats i les 
dificultats

Fernández, J., et al. (2013) Revista de Treball Social

Cuidados de los hijos y actividades 
domésticas en parejas con doble 
carrera en Montevideo

Conde, T.M., et al. (2018) Entreciencias

Actitudes de padres mexicanos 
acerca de la igualdad de género en 
los roles y liderazgos familiares

Ojeda, N. i González, R. (2019) Estudios demográficos y urbanos

Exploring the relationship between 
parents’ and children’s housework 
time in Spain

Álvarez, B. i Miles-Touya, D. 
(2012)

Review of Economics of the 
Household 

Like my parents at home? Gender 
differences in children’s housework 
in Germany and Spain

Giménez, J.I., Molina, J.A. i 
Ortega, R. (2017)

Empirical Economics

Programas de educación parental Martín, J.C., et al. (2009) Psychosocial Intervention 

¿Puede la implicación de los padres 
mejorar el estudio de sus hijos en la 
escuela? La evidencia de un 

Santos, M.A., Godás, A. i Lorenzo, 
M. (2016)

Estudios sobre educación
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programa pedagógico

Evaluación de la implementación 
del Programa Formación y Apoyo 
Familiar en Servicios Sociales

Hidalgo, M.V., et al. (2014) Escritos de psicología

Font: Elaboració pròpia, 2019

Taula 4
 Quadre resum d’altres tipus de documents

Títol Autor i any Font

Ni solas, ni en solitario. 
Condiciones de vida, solidaridad 
informal y cuidados en la 
monomarentalidad

Hernández, A. (2016) Universitat de València

La Implicación Parental en los 
Programas de Competencia 
Familiar: Una Revisión Sistemática 
sobre Técnicas de Implicación

Nevot, Ll., Ballester, Ll. i Vives, M.
(2018)

Octaedro

Los factores del éxito del Programa 
de Competencia Familiar. Balance 
de 15 años de experiencia y 
resultados

Orte, C., et al. (2018a) Octaedro

Intervención educativa en familias 
vulnerables con hijos adolescentes: 
El programa de competencia 
familiar (12-16)

Orte, C., et al. (2018b) ACIPE

Font: Elaboració pròpia, 2019

Taula 5
Aportacions dels articles i altres

Document Autor i any Principal aportació

In
ve

st
ig

ac
ió Canfield, M., et al. (2017) Les filles i els fills de mares que consumeixen substàncies tenen un 

major risc de patir maltracte infantil i tenir una pèrdua de la criança 
infantil per part de la mare. Per tant, és necessari proporcionar serveis 
a les mares que consumeixen substàncies per evitar la pèrdua 
d’atenció infantil i millorar els resultats materns i infantils.
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Curran, T. i Andersen, K. 
(2017)

Els nivells de funcionament psicològic tendeixen a agrupar-se en les 
famílies, de manera que la flexibilitat cognitiva de la mare mostra un 
vincle directa amb la flexibilitat cognitiva de la filla i/o del fill.

Trujillo, M., Rivera, P. i 
Almeda, E. (2015)

Conciliar la criança i el treball remunerat és possible, i a més, el món 
laboral possibilita que les mares estableixin relacions satisfactòries 
amb elles mateixes i amb persones del seu entorn.

Trujillo, M. i Almeda, E. 
(2017)

S’observa que les persones immigrants encara tenen presents estigmes
cap a la monomarentalitat, tot i que de manera menys acusada que en 
el seu país d’origen, ja que en el context actual que viuen hi ha més 
diversitat de conformacions familiars.

González, M., Jiménez, I.
i Morgado, B. (2004)

Moltes mares soles accedeixen a treballs precaris per la necessitat de 
tenir una font d’ingressos, tot i que sigui pobre. A més, necessiten 
conciliar les responsabilitats familiars amb les laborals, i per aquest 
motiu solen recórrer a la a la família extensa, entre altres recursos, per 
a que les necessitats de les seves filles i/o fills quedin cobertes. 
Aquestes dificultats afecten a la salud mental de les mares, de manera 
que moltes d’elles tenen problemes de desequilibri emocional. No 
obstant, la gran majoria de mares soles reconeixen que han guanyar 
autonomia i confiança en elles mateixes per haver estat capaç de sortir 
endavant.

Malczyk, B. i Lawson, H.
(2017)

En les famílies monoparentals són les mares les que tenen més 
compromís acadèmic dels seus fills i filles en comparació als pares. A 
més, no totes les famílies monomarentals (encapçalades per mares) es 
troben en igual posició de desavantatge, el que implica que s’ha de 
comprendre amb més profunditat la dinàmica familiar que té cada 
família.

Hernández, A. (2012)
La solidaritat informal és la que protegeix a les famílies 
monomarentals de l’exclusió social.

Morgado, B., González, 
M. i Jiménez, I. (2003)

Les institucions públiques són les responsables de conduir a les mares 
soles i a les seves famílies a condicions d’exclusió social. Si aquestes 
col·laboressin, es podria garantir que les famílies monomarentals 
gaudissen d’un conjunt de privilegis que els hi donin dret a una 
ciutadania plena.

Hernández, A. (2016)

Els sistemes de benestar estan dissenyats en base a un únic model 
familiar: la família heterobiparental i la figura d’una persona que 
treballa a temps complet. Ambdós referents es desajusten a la realitat 
de les famílies monomarentals.

Obiol, S., Castelló, R. i 
Verdeguer, I. (2016)

El repte que la monomarentalitat suposa per al model hegemònic de 
família es tradueix en una pitjor qualitat de vida per a les dones. Degut
a que no és només una qüestió del tipus de família en la que es viu, 
sinó de si la persona que hi és al seu front és dona o home. La 
monomarentalitat visibilitza la posició de desavantatge econòmic de 
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les dones respecte els homes, derivada d’una pitjor situació al mercat 
de treball, el qual està basat en paràmetres tradicionalment masculins: 
lliures de responsabilitat de cura, agreujat amb el procés de 
precarització laboral que estem vivint en les darreres dècades.

Santibañez, R., Flores, N.
i Martín, A. (2018) 

La família monomarental no elegida té una gran probabilitat te patir 
exclusió social i pobresa. El perfil de mares soles sol rondar entre els 
30 i 45 anys, de nacionalitat espanyola, té problemes d’atur laboral i 
feines inestables. A més, tenen problemes d’ansietat i depressió.

Nixon, E. i Hadfield, H. 
(2018)

El rol de mare guardiana (per protegir el nen i/o la nena del pare) és 
una dinàmica que pot canviar el llarg del temps, ja que depenent del 
comportament de l’infant i del pare s’anirà realitzant una negociació 
dels contactes que puguin mantenir pare i fill/a. Per tant, la mare juga 
un paper que facilita o inhibeix les relacions progenitors-fills/es.

Conde, T.M., et al. (2018)

El fet que les dones s’incorporin en el mercat de treball implica que 
comptin amb una independència econòmica i col·laborin amb les 
deutes de la casa. Això, les hi permet negociar les activitats 
domèstiques de la casa i la cura dels fills i/o de les filles. No obstant, 
els estereotips en la divisió sexual del treball segueixen presents, 
sobretot en el casos en que la dona no té una feina remunerada i té un 
major nombre de fills i/o filles.

Ojeda, N. i González, R. 
(2019)

Tant homes com dones pensen que ja existeix una igualtat de gènere 
en els rols i lideratges familiars. No obstant, una gran part de la mostra
es contradiu respecte a l’afirmació anterior, ja que pensen que la major
meta que té una dona és complir amb el rol matern que li ha atorgat la 
societat.

Álvarez, B. i Miles-
Touya, D. (2012)

Si els pares i les mares no tenen tan arrelades les normes de gènere 
tradicional, com per exemple la divisió de les tasques domèstiques per 
sexe, contribueix a eliminar els rols de gènere tradicionals en la 
infància. 

Giménez, J.I., Molina, 
J.A. i Ortega, R. (2017)

Un estudi que analitzava el temps dedicat a les laborals domèstiques 
entre pares i fills a Alemanya i a Espanya, comprova que existeix una 
correlació positiva entre el temps de les tasques domèstiques de pares i
fills. No obstant, a Alemanya també es dona aquesta correlació entre 
pares i mares i els fills, però a Espanya aquesta relació no s’aplica al 
temps de les mares.

Nevot, Ll., Ballester, Ll. i
Vives, M. (2018)

Les claus per a que la família s’impliqui en els programes són: 
investigar les possibles barreres que tenen les famílies per participar; 
la sensibilitat cultural en l’aplicació de materials i mètodes, i la 
flexibilitat a l’hora d’aplicar-los; la contemplació de serveis basats en 
la casa; l’educació basada en el vídeo; i les entrevistes motivacionals.

Orte, C., et al. (2018a) Reforçar els continguts durant l'etapa de l'adolescència pot ser una de 
les claus per prevenir el consum, sobretot en famílies amb adolescents 
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en situació de vulnerabilitat social.

Orte, C., et al. (2018b)

El PCF dona resposta a una necessitat manifestada per diferents 
organismes socioeducatius: l’adaptació cultural del programa, 
formació de formadors, té una perspectiva de gènere i es 
complementen les tècniques quantitatives i qualitatives.

Martín, J.C., et al. (2009)

Els programes d’educació parental han d’estar ben integrats en els 
diferents recursos de la comunitat i tenir una bona coordinació per tal 
de satisfer les necessitats dels pares. A més, han de proporcionar 
proves empíriques sobre la seva eficàcia i reflectir les bones pràctiques
dels professionals.

Santos, M.A., Godás, A. i
Lorenzo, M. (2016)

El Programa d’Educació Familiar ajuda als pares i les mares a emprar 
estratègies conductuals directes, relacionades amb l’ajuda, el control 
conductual dels horaris d’estudi, la comunicació d’expectatives i la 
planificació d’objectius educatius. També, es destaca la importància 
que té deixar que l’adolescent prengui decisions autònomes sobre els 
seus objectius acadèmics.

Hidalgo, M.V., et al. 
(2014)

Els programes psicoeducatius que promocionen la parentalitat positiva
són un recurs comunitari valuós en la intervenció amb famílies en 
situació de risc psicosocial. 

D
eb

at

Saiz, R. (2017)
Els avanços en la distribució de la jornada laboral i l’organització del 
treball són nuls per a les dones, ja que no hi ha cap mesura específica 
de conciliació de les famílies monomarentals.

Menéndez, S. i Llosa, 
J.A. (2017)

Família i feina són dues realitats inseparables, estan necessàriament 
vinculats. No obstant, el model econòmic neoliberal tan sols té en 
compte a la família nuclear, deixant de banda les altres tipologies de 
famílies que existeixen.

Torío, S., et al. (2010)

Una coresponsabilitat de les tasques de la llar, la cura i l’educació de 
les filles i dels fills, en parts iguals entre mares i pares, permetrà 
avançar cap a un model de vida més igualitari, el qual garantirà el 
desenvolupament personal, familiar i socials de totes i tots.

Fernández, J., et al. 
(2013)

Una de les dificultats per treballar amb la família és la pròpia 
motivació d’aquesta, que és imprescindible per garantir el canvi 
programat.

Font: Elaboració pròpia, 2019
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Valoració dels resultats

Degut  a  que el  sistema de benestar  està  dissenyat  per  a  una  única estructura  familiar,  la

nuclear, les mares soles es veuen forçades a accedir a feines inestables i precàries. Un possible

causant de que les famílies monomarentals es trobin en situació de desavantatge econòmica,

és que els estereotips en la divisió sexual del treball segueixen presents i el mercat de treball

es basa es paràmetres tradicionalment masculins, lliures de cura. Tot i això, cal afegir que el

fet que les dones s’hagin incorporat en el mercat de treball, ha suposat que comptin amb una

independència econòmica i que les tasques de la llar es reparteixin entre les persones que hi

conviuen.

D’acord amb el que diuen alguns teòrics, l’entrada de les dones en el món laboral possibilita

que  estableixin  relacions  satisfactòries  amb elles  mateixes  i  amb persones  del  seu entorn

laboral. Però evidentment, també tenen la necessitat de conciliar les responsabilitats familiars

amb les laborals, situació que crea desacord entre diferents teòrics, ja que alguns afirmen que

és impossible conciliar la criança amb el treball remunerat, i n’hi ha d’altres que asseguren

que sí és possible, encara que sigui complicat. Amb el que sí coincideixen la majoria d’autors

és  amb que moltes mares  es  veuen obligades a recórrer  a la  família  extensa,  entre  altres

recursos, per poder cobrir les necessitats de les seves filles i els seus fills. És per això, que

alguns teòrics assenyalen que gran part de responsabilitat la tenen les institucions públiques

que no proporcionen ajudes a les mares per reduir  els problemes que pateixen, i  això les

posiciona en situació de patir exclusió social.

En  els  diferents  articles  i  estudis  analitzats,  es  fa  bastant  referència  a  que  les  famílies

monomarentals tenen una gran probabilitat de patir exclusió social i pobresa, i també mostren

com els estigmes cap a la monomarentalitat segueixen molt presents en la societat, sobretot

per part de les persones immigrants. I aquestes dificultats les afecten emocionalment i a la

seva salut mental, de manera que moltes d’elles tenen problemes de desequilibri emocional, i

desencadenen problemes d’ansietat i depressió. No obstant, un factor de protecció d’aquest

tipus d’estructures familiars és la solidaritat informal, ja que les protegeix de l’exclusió social.
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En quant al tema de la igualtat de gènere, tant homes com dones pensen que aquesta ja és una

realitat, però no ho demostren així amb les afirmacions que fan, com per exemple la de que la

major meta d’una dona és la de complir amb el rol matern que li ha atorgat la societat. 

En referència als programes d’enfortiment familiar, es destaca la importància de participar en

aquests perquè promocionen la parentalitat positiva i els proporciona estratègies conductuals

per poder donar resposta a necessitats familiars de famílies en situació de vulnerabilitat social,

com és el cas de la monomarentalitat. 

Finalment, es ratifica que les mares tenen un vincle directa amb la flexibilitat cognitiva dels

seus fills i les seves filles, el que implica que la mare juga un paper que facilita o inhibeix les

relacions amb altres persones, com per exemple els pares. A més, en comparació a les famílies

monoparentals, les mares són les que més s’involucren en el  compromís acadèmic de les

seves filles i dels seus fills. I a pesar de les dificultats que té la monomarentalitat, la gran

majoria de mares soles reconeix haver guanyat autonomia i confiança en elles mateixes per

haver estat capaç de sortit endavant ella sola.

Estudi de cas: observació PCF 11-14

Per tal d’analitzar com es comporten les mares en el Programa de Competències Familiars

(PCF), es va decidir realitzar una observació directe de les dues darreres sessions del PCF 11-

14 duit a terme al  CEIPIEEM Simó Ballester de Manacor. Es va optar per analitzar aquesta

experiència de programa familiar perquè està basat en l’evidència científica, i això implica

que  està  demostrada  la  seva  eficàcia  en  la  intervenció.  A  més,  és  un  programa  que

s’implementa en molts de centres escolars, i va coincidir la temporalització en que es duia a

terme aquest treball i l'execució del PCF 11-14 al CEIPIEEM Simó Ballester de Manacor. En

quant a la tècnica emprada per analitzar les sessions, com bé s’ha explicat amb anterioritat, es

va elegir l’observació directa, perquè permet recollir informació que representa de la manera

més exacte possible la realitat.

Com ja s’ha explicat amb anterioritat,  aquest programa va dirigit  a la unitat  familiar,  tant

mares com pares, però aquesta aplicació del programa va ser especial, ja que hi participaven
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cinc famílies: una d’elles la conformava una família monomarental, i les quatre restants eren

famílies nuclears,  però, tan sols hi va assistir  un pare a les sessions,  la resta eren mares.

D’entrada, crida l’atenció aquest fet, perquè es podria reafirmar que a dia d’avui encara són

les mares les que es dediquen a la cura de les filles i dels fills, mentre que a tasca dels pares és

la de fer feina per dur el jornal a casa i mantenir la família econòmicament. 

Els dos dies es va entrar a dues sessions diferents per fer l’observació: la de les mares i dels

pares, i  a la sessió conjunta de les famílies. El primer dia de l’anàlisi del programa varen

assistir  3 mares amb un fill/a cada una; i el  segon dia varen assistir 5 mares, una d’elles

acompanyada del seu marit, amb un fill/a cada una de les famílies.

Un dels temes que es varen tractar va ser la comparativa de la criança que varen rebre elles de

petites i el model de criança que duen a terme en l’actualitat (elles amb les seves filles i els

seus fills). Una de les mares contava que el seu pare era traficant i la seva mare la va educar a

ella i als seus germans amb l’exemple de les persones que anaven a casa seva a fer negocis

amb el pare; de manera que ni ella ni cap dels seus germans han consumit mai drogues perquè

no volien acabar com la gent que anava a casa seva a comprar. Així doncs, aquesta mare

educa a les seves filles de la mateixa manera, inverteix molt de temps en que empatitzin amb

les altres persones i agafin qualque persona que els serveixi de referent per poder decidir quin

camí agafar. No obstant, l’experiència de les altres dues mares és totalment contrària, ja que

exposaren que el model d’educació que havien rebut era el de «la cultura de la por» i havien

de demostrar que a casa tot anava bé. Un exemple que es va comentar és que a casa d’una

d’elles no tenien suficients doblers per poder alimentar-se cada dia i el que feia la mare era

cridar «A la mesa» per a què els veïns ho escoltassen; i llavors, el seu pare es col·locava un

escuradents a la boca per demostrar als veïns que havia menjat. A tot això, ambdues mares

coincidiren en que no repetien aquestes actituds amb els seus fills, tot i que sí que empraven

aquestes anècdotes per fer reflexionar a les filles i als fills, i que ho prenguin de model del que

no han de fer.

Seguint amb el tema de la criança, les participants expressaren que no havien tingut afecta per

part de les seves mares i dels seus pares, no recorden haver tingut carícies i molt menys que

els hi hagin dit t’estim; i aquest fet els hi pesa molt (una d’elles s’emociona quan ho recorda).
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Avui dia, elles sí que tenen mostres d’afecte cap als seus fills i les seves filles; tot i que una

mare reconeix que no ha actuat  de la mateixa manera amb una de les  seves filles grans,

perquè, segons ella, no sabia com tenir gests d’amor amb ella.

Durant la sessió, les mateixes mares varen comentar que un dels seus grans temors era que les

seves filles i els seus fills «es desviessin del bon camí», ja que el model de societat ha canviat

respecte a quan elles eren petites. La seva por és que al llarg de la vida es creuin amb una o

vàries persones que els hi ensenyin un camí alternatiu al que elles consideren positiu pels seus

descendents. No obstant, la formadora les va fer entendre que aquesta por no els hi llevarà

ningú, però que el seu deure com a mares és ensenyar a les seves filles i als seus fills a saber

dir que no. A partir d’aquesta reflexió les participants començaren a rumiar i arribaren a la

conclusió de què en lloc de «manipular» les amistats de les seves filles i dels seus fills per

conduir-los cap al «bon camí», és millor ensenyar-los a reflexionar perquè tinguin estratègies

per saber dir que no.

Un fet que comentaren les mares i que les hi cridava l’atenció, era que les seves filles i els

seus fills eren conscients de l’esforç que fan diàriament per acompanyar-los en el seu dia a

dia, i ho expressen en total naturalitat. De fet, un dels fills en qualque ocasió ha «presumit»

davant els amics de l’esforç que fa la seva mare per estar sempre al seu costat. A més, les i els

participants menors, admeteren que quan tenen un problema o volen parlar d’algun tema que

els preocupa es dirigeixen a la mare, mentre que si es tracta de demanar alguna cosa material

es dirigeixen al pare. 

Així mateix, cal emfatitzar que tot i que només va assistir un pare a les sessions del programa,

aquest no va intervenir en cap moment per iniciativa pròpia, tan sols participava quan se li

demanava  opinió.  I  a  l’hora  de  parlar  sobre  l’educació  que  estaven  rebent  els  seus

descendents,  eren  les  mares  les  que  duien  el  maneig  de  la  conversació,  i  quan  l’home

intervenia mirava a la seva parella  esperant que aquesta li  confirmés que el  que deia  era

correcte.

I per acabar amb l’anàlisi de l’observació del PCF, destacar una frase que va manifestar la

mare al  cap d’una família monomarental:  «Tengo la dicha de haberlos cuidado yo sola».
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Referint-se a que no ha hagut de discutir amb un altre progenitor del seu fill a l’hora d’educar-

lo o d’aplicar alguna norma per corregir una conducta, entre altres aspectes.

Discussió

Després d’haver analitzat els resultats obtinguts, cal donar resposta a les preguntes de recerca

plantejades en un inici. Així doncs, a la pregunta de si la literatura es refereix més a famílies

monomarentals o a famílies monoparentals, s’ha pogut observar que molts d’ells parlen sobre

famílies  monomarentals,  però  empren  aquest  concepte  perquè  l’article  està  dedicat

especialment a l’estructura familiar composta per una mare amb un/a o més fills/es. De fet, en

els documents en que es parla de la unitat familiar formada per un pare sol o una mare sola, es

refereix a aquesta com a família monoparental, englobant ambdós tipus de famílies i no fent

menció a la monomarentalitat. 

En referència a la pregunta de si la conciliació sociofamiliar i laboral és una realitat per a les

famílies monomarentals, d’acord amb els resultats analitzats, es podria dir que tot i que és

difícil donar resposta a les necessitats familiars, laborals i socials de manera plena, és possible

fer-ho.  No  obstant,  és  pràcticament  impossible  conciliar  aquests  àmbits  sense  recórrer  a

l’ajuda de la família extensa o a altres recursos. La possibilitat de conciliar les tres es veu més

afectada en el cas de la monomarentalitat en comparació a la monoparentalitat, ja que com bé

han demostrat diversos estudis, les dones tenen més problemes per accedir a un lloc de treball

a temps complet i amb un sou que els permeti cobrir les necessitats familiars sense problema,

perquè degut a la necessitat de tenir una font d’ingressos econòmics, accedeixen a treballs

precaris i amb horaris que compliquen la conciliació del treball remunerat amb la criança dels

seus fills i filles.

La darrera pregunta era, si realment és positiu que les famílies monomarentals participessin en

programes d’enfortiment familiar, el qual ha resultat ser que sí és positiu que hi participin

perquè això els permet compartir temps junts i els permet conèixer-se més entre els membres

de la unitat familiar. A més, se’ls proporcionen noves estratègies per millorar la comunicació

entre ells i com afrontar situacions de conflicte que esdevenen en el dia a dia familiar. No

obstant,  és  complicat  trobar  famílies  monomarentals  que  participin  en  aquests  tipus  de
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programes perquè com s’ha explicat anteriorment, tenen dificultats de conciliació del temps

familiar amb el sociolaboral, i això implica que no tinguin temps suficient per dedicar a un

programa que compte amb diverses sessions que requereixen l’assistència de tota la família.

La principal limitació de l’estudi és que la grandària de la mostra és reduïda, i es podria donar

el cas en que si s’hagués obtingut una mostra més gran això hagués influït en els resultats i

aquests haguessin variat.  Però es va treballar amb aquesta mostra reduïda perquè amb les

diferents equacions de recerca emprades s’obtenien molts pocs resultats, i molts d’ells no eren

vàlids perquè no tenien cap fonament teòric o científic. Això ha passat degut a que és un tema

que s’ha començat a estudiar fa relativament poc, i en alguns idiomes encara no tenen un

concepte definit per referir-se a les estructures familiars monomarentals, com és el cas de

l’anglès. I una altra qüestió que ha afectat a la investigació, és la que ja s’ha comentat en el

principi  d’aquest  apartat,  que  en  molts  de  documents  inclouen  a  les  mares  soles  dins  el

concepte de família monoparental, tot i que com ha demostrat l’Institut de la Dona, hi ha més

famílies  monomarentals  que  monoparentals.  El  que  ens  porta  a  reflexionar  sobre  com el

patriarcat continua present en el segle XXI.

Conclusions i propostes

No es dóna la importància que en realitat tenen les famílies monomarentals perquè encara que

siguin majoria absoluta en comparació a les monoparentals, en moltes ocasions es refereixen a

elles  com a  unitats  monoparentals.  Això esdevé a  conseqüència  de  que  s’empri  el  terme

masculí per referir-se a col·lectius generals. Però en aquest cas resulta impactant, perquè ha

quedat demostrat que les mares soles són majoria, però resulta que no és suficient ser majoria

per donar-les-hi la importància que els hi correspon. Aquest fet, fa que aquest col·lectiu de

dones estigui estigmatitzat i sigui considerat un col·lectiu doblement vulnerable: per una part

perquè  són  famílies  que  tan  sols  compten  amb  un  progenitor  per  cobrir  les  necessitats

familiars; i per una altra, perquè la persona que està al capdavant de la família és una dona.

Però no només estan maltractades per la societat, també té gran part de responsabilitat les

institucions públiques, que tot i que llancen ajudes per aquestes famílies, no són suficients

perquè sinó no estarien classificades dins el grup de famílies amb risc social. 
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Com és evident, les mares soles viuen amb una càrrega emocional que les perjudica en el seu

estat de salut mental i físic, perquè cada dia és un repte per elles, ja que han de cobrir les

necessitats dels seus descendents, sense deixar de banda les seves pròpies necessitats. Per tant,

això fa que arribin al final del dia cansades física i psíquicament. No s’ha observat que cap

institució pública proporcioni ajuda psicològica a aquestes mares, tan sols se les proporciona

prestacions  econòmiques  que,  respecte  a  les  despeses  que  tenen,  són  insuficients.  És  per

aquest  motiu que moltes dones es veuen obligades  a  accedir  a llocs  de feina durs  i  amb

jornades laborals llargues, per poder tenir una font d’ingressos econòmics suficient per pagar

totes les factures. Però amb aquestes jornades laborals no poden dedicar temps a les seves

filles o als seus fills, per tant, necessiten comptar amb l’ajuda de recursos externs, com són la

família extensa o algunes amistats properes que puguin reemplaçar les hores que la mare no

els hi pot dedicar.

Es pot concloure, doncs, que encara falta temps per a que les famílies monomarentals puguin

arribar a gaudir d’un benestar personal i familiar, com els altres tipus d’estructures familiars.

A més, tot i que s’estan fent passes i s’està donant a conèixer la precària situació en que es

troben  aquestes  famílies,  cal  destacar  com  la  monoparentalitat  i  la  monomarentalitat

segueixen ritmes diferents, ja que els homes no compten amb les mateixes dificultats  per

accedir a un lloc de treball i no se’ls exigeix tant, perquè la societat els ha alliberat de la

responsabilitat de cura; no com en el cas de les dones, que estan obligades a complir amb el

rol matern, que li ha assignat la societat.

En les pròximes investigacions, consider que es podrien realitzar de manera més rigorosa

estudis, per tal d’evidenciar encara més en quina situació de desavantatge es troben les mares

soles en comparació a la  monoparentalitat.  A més,  es podria investigar com estimular les

pràctiques  de  parentalitat  en  homes,  per  tal  d’arribar  a  una  coparentalitat  efectiva  en  les

famílies.
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Annexes

Fitxa d’observació de les sessions del PCF 11-14

1. Total de famílies que assisteixen:

1.1. Nombre de mares:

1.2. Nombre de pares:

2. Estructures familiars:

Família monoparental

Família monomarental

Família nuclear

Família reconstruïda

3. Actuació pares i mares, puntuar de 0 a 10 punts (10 com a puntuació més alta):

Pare Mare

Comunicació assertiva amb el seu fill o la seva filla

Educar mitjançant l’empatia

Supervisió de les sortides i amistats de la seva filla o fill

Aplicació de càstigs 

Es manifesta afecte cap a la seva filla o el seu fill

Vincle emocional amb la seva filla o fill

Eduquen als seus fills i filles en funció de l’educació que han rebut en la infància
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Maternal substance use and child protection: a 
rapid evidence assessment of factors associated 
with loss of child care

Maternal substance usersChild 
protectionChild careRapid evidence 
assessment

This article reviews the literature on the factors associated with mothers who use substances losing care of their children. A rapid evidence assessment was 
conducted in accordance with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses. Medline and PsycINFO databases were searched to 
identify primary research studies published in English during January 2000–September 2016. Studies were included if they presented individual, formal support 
(e.g., receiving substance use treatment) or informal support (e.g., receiving social and family support) factors associated with mothers who use substances 
retaining or losing care of their child/ren (losing care refers to child protection services placing child/ren under the custody of a family relative, foster care, child 
care institution, or adoption). Evaluation studies or trials of interventions were excluded as were studies that focused on reunification or re-entering care as the 
outcome. Thirteen studies were included. Factors associated with mothers who use substances losing care of their children included: maternal characteristics (low 
socioeconomic status, younger age of first child, criminal justice involvement); psychological factors (mental health co-morbidity, adverse childhood 
experiences); patterns of substance use (use of cocaine prenatally, injection drug use); formal and informal support (not receiving treatment for substance use, 
fewer prenatal care visits, lack of social support). There is not enough evidence to determine the influence of substance use treatment in preventing mothers losing 
care of their children. Factors identified in this review provide the evidence to inform a prevention agenda and afford services the opportunity to design 
interventions that meet the needs of those mothers who are more likely to lose care of their children.

Maternal care Timothy Curran Kristin K. 
Andersen

2017
Personality and Individual 
Differences Volume 108, 1 April 
2017, Pages 32-34

Intergenerational patterns of cognitive flexibility 
through expressions of maternal care

Cognitive flexibilityMaternal 
careIntergenerational transmission

This study investigated intergenerational transmissions of cognitive flexibility among 87 (N = 174) mother-child dyads. We also examined child reports of 
maternal care as a mediator between mother-child cognitive flexibility. The results showed a significant direct effect from mother cognitive flexibility to child 
cognitive flexibility. Moreover, there was an indirect effect from mother cognitive flexibility to child cognitive flexibility through child perceptions of maternal 
care. Overall, the results suggest that expressions of maternal care are one way in which mother-child cognitive flexibility are linked. The implications of the 
results are discussed.

Migracions 
monomarentalitat
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Almeda

2015
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Nuevas perspectivas de análisis para el estudio 
de la monomarentalidad e inmigración 
latinoamericana

Epistemologías feministas, 
feminismo decolonial, 
monomarentalidad e inmigración

Based on the new challenges of the feminist research today, we propose to assess the role of the experience as an analytical tool in gender studies. Thus, based on 
the perspective view and on the Situated knowledge, and integrating the critique of the black and decolonial feminism, we manifest how the reality of immigrant 
one-parent families is not consistent with the reality studied for native women and middle class; therefore we recontextualize conceptual dimensions used in this 
field for their work in different realities.
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Macarena Trujillo Cristoffanini 
Elisabet Almeda 2017

Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales. Nº 37 mayo-
agosto, 2017, pp. 101-125.

Monomarentalidad e imaginarios de género en 
contexto migratorio: Punto de vista 
epistemológico feminista en el estudio de las 
migraciones

Epistemología feminista, 
migraciones, género, 
monomarentalidad.

This article proposes a critical approach to the study of migration from feminist epistemology point of view, in order to understand the weight of gender 
structures in the migration experience. A qualitative research is done to explore imaginary of gender in Latin American women that currently living in Barcelona 
and that are single-mother, analyzing possible changes in relation to the experiences in the immigration context. The main results indicate that there is 
transformations of traditional gender imaginary, while not questioning the traditional bases root associated with femininity, do affect their experiences of 
motherhood and their experiences as women in migratory context. Thus, it is considered that migration experiences enhance mobilization towards less traditional 
views of femininity and motherhood, configured as an empowering experience for women
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María del Mar González, Irene 
Jiménez y Beatriz Morgado 2004

Revista de Estudios de Juventud. 
Diciembre 04. nº 67 Los retos de la maternidad en solitario

Madres jóvenes, maternidad en 
solitario, políticas familiares

En este artículo se aborda la maternidad en solitario en España, de modo general, así como sus especiales circunstancias cuando ésta tiene lugar en la juventud. 
Así, a partir del análisis de distintas bases de datos y de una muestra de 152 familias de madre sola de la provincia de Sevilla, se caracterizan las circunstancias en 
que discurre la vida de estas familias: empleo, recursos económicos, redes de cuidado, uso del tiempo, etc. Junto a las circunstancias objetivas, también se 
analizan los aspectos más subjetivos: satisfacción vital, cambios en la identidad de las madres, valoración de la monomarentalidad, etc. Se discuten los datos 
obtenidos, atendiendo especialmente al color adicional que imprime la juventud a la maternidad en solitario: mayor riesgo de no haber completado la propia 
trayectoria formativa, de precariedad laboral y de configurar un núcleo familiar dependiente. Se discuten los datos a la luz de sus implicaciones para el desarrollo 
de políticas específicas.

Conciliació vida Andrea Hernández 2016

Programa de Doctorado Ciencias 
Sociales, del Trabajo y los 
Recursos Humanos. Universidad 
de Valencia

Ni solas, ni en solitario. Condiciones de vida, 
solidaridad informal y cuidados en la 
monomarentalidad

El propósito principal de esta disertación es analizar la vida de las familias monoparentales. condiciones y para investigar por qué estas familias tienen más riesgo 
de exclusión social que Dos familias de padres. Este tipo de familias ha crecido en las últimas décadas, ha aumentado Diversidad familiar y por lo tanto se ha roto 
con el modelo tradicional de heterosexual. y el ideal de dos padres de familia. Esta transgresión conlleva diferentes respuestas del sistema patriarcal capitalista en 
términos de estigma, invisibilidad y exclusión social que Ser analizado en esta investigación.



Conciliació vida Tanya Elizabeth Méndez Luévano 2015 Redes de apoyo social en familias 
monoparentales y nucleares

El trabajo de investigación ¿Redes de apoyo social en familias monomarentales y nucleares: un análisis de los efectos en los estilos de crianza en la región 
Ciénega¿, se realizó con un grupo compuesto por 54 madres divididas en madres solteras y casadas, con el objetivo general de comprender cómo se establecen 
las relaciones entre los estilos de crianza, las redes de apoyo social y las pautas familiares, de las familias monomarentales y nucleares. Se partió de la siguiente 
hipótesis: las redes de apoyo social y pautas familiares se encontrarán asociadas positivamente con los estilos de crianza en éstas. Los resultados demuestran que 
en lo referido a la percepción del apoyo emocional de forma positiva influye en un estilo de crianza empático hacia sus hijos, entre otros aspectos. El alcance del 
estudio da a conocer la situación de las relaciones familiares para enriquecer los estilos de crianza positivamente, a través del diseño de un programa de 
intervención específico que tienda a reforzar el desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños, situación que puede permitir que los padres se planteen una 
adecuada orientación de las actitudes y conductas que tienen hacia sus hijos, además de mostrar la importancia y la utilidad de la denominadas redes de apoyo 
social. La metodología utilizada fue mixta a través de la aplicación de la entrevista y el genograma como técnicas cualitativas, así como la implementación del 
IPAA y el cuestionario de apoyo social MOS, como instrumentos técnicos de orden cuantitativo. Los resultados mostraron que existe relación entre las pautas 
familiares y la percepción de apoyo social en los estilos de crianza y se constata la hipótesis de manera diferencial en ambos grupos.
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Famílies monoparentals i treball remunerat: una 
anàlisi des del País Valencià

Famílies monoparentals, gènere, 
mercat de treball i individualització

En l'article es proposa una anàlisi de la relació entre les famílies monoparentals i el treball remunerat. La finalitat és esbrinar si la forma de convivència s’hi 
vincula amb algun increment en la dificultat de les dones per accedir als ingressos de l’ocupació. S'utilitzen les microdades del Censo de Población y Viviendas 
de 2011 de l'INE, referides al País Valencià. L'anàlisi es realitza en dues fases: una anàlisi bivariable seguida d'una regressió logística multivariable. Els resultats 
indiquen que en la distribució de la participació precària en el mercat de treball allò més rellevant, en l'àmbit de les relacions de gènere i formes de convivència, 
són les diferències de gènere, sobre les que se superposa la forma familiar. Les dones tenen major probabilitat que els homes de tindre una vinculació precària al 
mercat de treball, però en les dones monoparentals amb fills/es menors de sis anys a càrrec aquesta vinculació precària es veu agreujada per una participació més 
incerta.
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Parental monitoring, the parent-child 
relationship and children's academic engagement 
in mother-headed single-parent families
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This longitudinal study of 110 mother-headed single-parent families examined the influence of parental monitoring, parent-child attachment and observed parent-
child relationship quality on the child's academic engagement. Special interest resided in how parent-child relationship quality moderated the relationship between 
parental monitoring and academic engagement. Analyses indicated that observed relationship quality and parental monitoring predicted children's academic 
engagement. However, this relationship was not uniform. Parental influences on academic engagement are most prominent in mother-headed families with a 
female child. Family income also matters. These preliminary findings have import for school-family research, policy, and practice.
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Monomarentalidad y solidaridad informal
Monoparentalidad, solidaridad 
informal, exclusión social, 
conciliació

La investigación estudia, desde una perspectiva de género, la realidad de las familias monoparentales encabezadas por una mujer en función de las vías de entrada 
y el papel de las relaciones de solidaridad informal sobre los procesos de exclusión e integración social en su dimensión económica, referida al mercado laboral y 
la conciliación trabajo-familia. Para ello, se ha realizado una investigación cualitativa mediante entrevistas en profundidad a 19 madres monomarentales de 
Valencia. Los resultados muestran fuertes evidencias del papel protector de las redes de solidaridad informal frente a la exclusión y la vulnerabilidad social en la 
dimensión analizada.

Exclusió social
Rosa santibañez Natalia flores 
Alba Martín 2018 Familia monomarental y riesgo exclusión social

La vida familiar se ha enfrentado a profundos cambios en las últimas tendencias experimentales transformaciones a nivel estructural, valorativo, actitudinal y 
funcional. En años recientes, especialmente una raíz de la crisis económica de 2008, el debate sobre la creciente desigualdad socioeconómica del mundo ha 
cobrado fuerza. Este debate se ha visto reforzado no solo por la pobreza y la pobreza. Existen muy pocos estudios realizados en torno al tema de la 
monoparentalidad y la monomarentalidad. Este artículo se refiere a los objetivos: descripción de la evolución de los conceptos monoparental y monomarental, 
análisis de su realidad y sus necesidades. Y finalmente, examinar la vinculación de la monomarentalidad con la exclusión social. La revisión constante de la 
realidad de estas familias junto con las necesidades vinculadas a las mismas y el riesgo de exclusión. Resumen La vida familiar ha enfrentado cambios profundos 
en las últimas décadas, experimentando transformaciones estructurales, evaluativas, de actitud y funcionales. En los últimos años, especialmente como resultado 
de la crisis económica de 2008, el debate sobre la creciente desigualdad socioeconómica del mundo se ha fortalecido. Este debate se ha reforzado no solo al 
concebir la pobreza desde una perspectiva económica, sino también desde el punto de vista social y en lo que respecta a la exclusión. Hay muy pocos estudios 
sobre el tema de la paternidad única y la maternidad única. Este artículo presenta tres objetivos: describir la evolución de los conceptos monoparental y 
monomarental monoparental y monoparental, analizar su realidad y sus necesidades y, finalmente, examinar el vínculo entre la maternidad soltera y la exclusión 
social. La revisión señala la realidad creciente de estas familias junto con las necesidades relacionadas con ellas y el riesgo de exclusión. Palabras clave 
Monomarental, madre soltera, riesgo de exclusión social, familia

Exclusió social
Las familias monomarentales y la 
discriminación social
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160], UNIVERSIDAD DE 
HUELVA

Familias monomarentales: problemas, 
necesidades y recursos

 Monoparentalidad, problemas, 
necesidades

Las familias monoparentales en las que está al frente una mujer, es decir, las familias monomarentales, forman parte de una realidad creciente en España. Con este 
trabajo nuestro equipo pretende hacer un análisis detallado de los problemas fundamentales a los que tienen que enfrentarse estas familias, así como los recursos 
con los que cuentan para dar respuesta a los mismos. La muestra estudiada está compuesta por 235 mujeres que afrontan en solitario la maternidad, y de una 
muestra paralela de mujeres que la comparten con su pareja. Todas ellas de distintas provincias españolas (Asturias, Tenerife, Barcelona y Sevilla). Los 
resultados de nuestro estudio indican que entre los problemas fundamentales a los que tienen que hacer frente estas familias se encuentran los económicos, la 
conciliación de la vida laboral con el cuidado de sus hijos e hijas, la sobrecarga de responsabilidades, los laborales y los relacionados con la vivienda. Pudimos 
constatar que ante estos problemas no son los recursos formales los que están ayudando a las madres a afrontarlos, sino que son los apoyos informales, en 
especial la familia, los que están dando respuesta a los mismos. Todo lo anterior nos hace plantearnos la necesidad de ofrecer respuestas sociales a estas familias.

Exclusió social Rosana Saiz Villar 2017 Ctxt. Revista contexto. Núm. 146 
12 de diciembre de 2017

La múltiple discriminación de las madres solas Más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental son pobres, lo que termina por nutrir aún más la pobreza infantil

Exclusió social Sara Menéndez y José A. Llosa 2017 Ctxt. Revista contexto. Núm. 146 
27 de setiembre de 2017

Tener hijos en España como riesgo de exclusión 
social

España reúne muchos de los ingredientes necesarios para que la maternidad y la paternidad, especialmente la primera, se conviertan en factor de vulnerabilidad a 
pesar de contar con un empleo

Exclusió social Rosa santibañez Natalia flores 
Alba Martín

2018
IQual. Revista De Género E 
Igualdad, (1), 123-144. 
22/02/2018

Familia monomarental y riesgo de exclusión 
social

Monomarental, monoparental, 
riesgo de exclusión social, Familia

La vida familiar se ha enfrentado a profundos cambios durante las últimas décadas experimentando transformaciones a nivel estructural, valorativo, actitudinal y 
funcional. En años recientes, especialmente a raíz de la crisis económica de 2008, el debate sobre la creciente desigualdad socioeconómica del mundo ha cobrado 
fuerza. Este debate se ha visto reforzado no sólo por concebir la pobreza desde una perspectiva económica sino también desde la social y de exclusión. Existen 
muy pocos estudios realizados en torno al tema de la monoparentalidad y la monomarentalidad. Este artículo se plantea con tres objetivos: Describir la evolución 
de los conceptos monoparental y monomarental, analizar su realidad y sus necesidades. Y finalmente, examinar la vinculación de la monomarentalidad con la 
exclusión social. La revisión constata la realidad creciente de estas familias junto a las necesidades vinculadas a las mismas y el riesgo de exclusión.

Marc legal Sonia Gutiérrez Ibarrola 2017
Escuela Universitaria de 
Magisterio de Bilbao 2016/2017

Las familias monomarentales: ámbito de 
intervención socioeducativa

Familia, familia monomarental, 
profesional socioeducativo, nuevo 
colectivo social

Una aproximación al concepto de familia y sus nuevas tipologías, ha permitido la conceptualización y caracterización del colectivo social compuesto por familias 
cuya única figura adulta es una mujer, denominadas familias monomarentales. A través de un análisis teórico de documentos científicos, políticos y legislativos se 
ha profundizado en las circunstancias reales que envuelven, en términos generales, a dichas familias. Y además, se ha analizado el papel que tienen los y las 
profesionales de la Educación Social en la acción socioeducativa con estas familias.

Marc legal Portal Jurídic de Catalunya 2003 Portal Jurídic de Catalunya 
16/07/2003

Llei de suport a les famílies: les famílies 
monoparentals i monomarentals amb més d’un 
fill o d’una filla, seran considerades famílies 
nombroses

La família, com a estructura bàsica dels lligams afectius vitals i de la solidaritat intrageneracional i intergeneracional, i com a factor de cohesió social, continua 
essent en la nostra societat un dels cercles principals a l'entorn dels quals s'estructuren les relacions de les persones i, per tant, un marc jurídic de referència. 
Davant els reptes actuals que comporten l'allargament de la vida, la incorporació massiva de la dona al món del treball, la necessitat de conciliar la vida laboral i la 
vida familiar, entre altres factors, cal adoptar mesures de suport que facilitin a la família l'acompliment de la seva funció. Juntament amb el marc jurídic civil, 
l'article 39 de la Constitució espanyola estableix el principi general, adreçat a tots els poders públics, d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la 
família, i en conseqüència, d'adoptar mesures de foment i de protecció de les famílies

Coparentalidad
Francisca Fariña Violeta Pérez 
Lahoz María José Vázquez 
Figueiredo Dolores Seijo

2017 Clima familiar y coparentalidad en familias con 
ruptura de pareja

La literatura señala que el divorcio de los progenitores puede deteriorar gravemente el sistema familiar, dado que se relaciona con un empeoramiento en el apoyo 
familiar y en la cooperación parental. Por ello, estudiamos estas variables en familias que experimentaron la ruptura de pareja, en comparación con las que no. Se 
aplica el PAFAS de Sanders, Morawska, Haslam Filus y Fletcher (2013) a 80 progenitores, con al menos un hijo con edad comprendida entre 2 y 12 años. De 
éstos, el 50% habían experimentado la ruptura.

Coparentalidad Elizabeth Nixon Kristin hadfield 2018 Journal of family issues 1-21
Construction of Single Mothers’ Roles as 
Gatekeepers Between Children and Nonresident 
Fathers

control de acceso, facilitación, 
padre soltero, padre no residente, 
paternidad, maternidad, Irlanda, 
análisis temático

Este estudio explora los roles de las madres solteras como guardianes en la relación entre los niños y los padres no residentes en las familias, donde los padres no 
tienen un historial de residencia compartida con sus hijos. El análisis temático de las entrevistas con 34 madres en Irlanda reveló que la mayoría de las madres 
adoptaron estrategias de apertura de puertas, incluida la facilitación activa del contacto entre padres e hijos, la facilitación condicional y la adopción de un 
"enfoque de no intervención" en el que las madres estaban abiertas, pero no participa activamente en facilitar el contacto entre padre e hijo. Una minoría de madres 
no estaban abiertas a que sus hijos tuvieran contacto con sus padres (cierre de la puerta). Las estrategias de mantenimiento de la puerta de apoyo de las madres 
fueron las creencias sobre la importancia de los padres y el deseo de proteger a sus hijos.



Coparentalidad

Susana Torío López José Vicente 
Peña Calvo Mª del Carmen 
Rodríguez Menéndez Carmen 
María Fernández García Susana 
Molina Martín

2010 Revistas UM Vol. 28 Núm. 1 
(2010): Familia y Educación

Hacia la corresponsabilidad familiar: "Construir 
lo cotidiano. Un programa de educación 
parental"

Familia y género, 
Corresponsabilidad familiar, 
Educación familiar, Programa de 
educación familiar, Conciliación de 
la vida laboral y familiar, 
Maternidad y paternidad, Escuelas 
de madres y padres

Dentro de la dinámica familiar, uno de los temas de gran actualidad es la corresponsabilidad familiar, un nuevo modelo de paternidad y maternidad compartida.  
El objetivo de estas páginas es presentar un programa de educación parental con características propias (“Construir lo cotidiano. Un programa de educación 
parental”) dirigido a madres y padres con hijas e hijos de Educación Infantil y Primaria elaborado por miembros del grupo de investigación ASOCED. El 
programa tiene como objetivo abordar el proceso de construcción de un modelo educativo en un momento importante, cuando padres y madres comienzan a 
colaborar con otra institución socializadora relevante como es la escuela. El modelo que se pretende construir toma como punto de partida las concepciones 
implícitas que los padres y madres tienen acerca de la educación y socialización de sus hijas e hijos. Partiendo de ellas se pretende revisar la dinámica familiar y 
reconstruir el marco de relaciones, de división de las tareas y de redistribución de responsabilidades, de manera que fomenten en ellos hábitos de igualdad, 
solidaridad y responsabilidad compartida Nos centramos, por tanto, en la transformación de las actitudes, preferencias y creencias que la familia posee sobre los 
papeles sexuales y sobre los modos y maneras de combinar el trabajo remunerado y el trabajo familiar.  Difícilmente podemos anhelar y aspirar a una sociedad y 
unas familias democráticas, igualitarias, participativas, adaptativas y tolerantes, si en su seno no se generan modelos y espacios de vivencia de dichos valores que 
sirvan de ejemplo y estímulo.

Coparentalidad

J. Fer nández;  A. Boixadós; I. 
De Vicente; M. V. Matulic; J. Mª 
Mesquida; P. Rivera; R. 
MªAlegre; E. Chagas; A. Munté; 
A. Novellas; C. Palacín; B.Parra; 
V. Quiroga; J. M. Torralba;M. 
Rico i C. Rimbau

2013

Revista de Treball Social. Col·legi 
Oficial de Treball Social de 
Catalunya, abril 2013, nº 198, 
pàgines 62-71.

El treball social amb famílies. Una mirada des 
de les facilitats i les dificultats

Treball social amb famílies, 
oportunitats, dificultats

El treball social amb les famílies està implicat en el propi desenvolupament de laprofessió. A partir de les entrevistes realitzades en la fase inicial de l’estudi 
“Eltreball social amb famílies”, realitzat pel Grup de Recerca i Innovació en Treballsocial (GRITS) de la Universitat de Barcelona, hem volgut copsar quines 
dificul-tats i oportunitats planteja aquest tipus de treball en l’exercici quotidià dels profes-sionals. Els treballadors socials2 estan satisfets dels resultats del treball 
amb lesfamílies i el consideren una important eina de canvi que beneficia l’individu i lacomunitat. En aquest article es destaquen elements que poden donar suport 
a aquesttreball i d’altres que el poden dificultar com són les institucionals, els propis treba-lladors socials i la complexitat de les noves situacions familiars

Coparentalidad

Tania María Conde Morelos 
Zaragozaa, Valente Vázquez 
Solísb, Susana Margarita 
Rostagnol Dalmasc, Anuschka 
van’t Hooft

2018
Entreciencias 6(18): 55-71. Dic. 
2018 - Mar. 2019

Cuidados de los hijos y actividades domésticas 
en parejas con doble carrera en Montevideo

división sexual del trabajo, roles de 
género, conciliación, pareja.

En este estudio se examina la conciliación de las actividades domésticas y el cuidado de los hijos de doce parejas en Montevideo, Uruguay, cuando ambos 
miembros laboran y perciben un ingreso económico. Es frecuente observar nuevas negociaciones en las relaciones de pareja cuando trabajan, realizan actividades 
domésticas y cuidan de sus hijos. La vía metodológica para abordar dicho problema, consistió en la aplicación de entrevistas a profundidad con una selección de 
forma aleatoria. Los hallazgos revelaron que las parejas con doble carrera presentan, cada vez más, un modelo transicional en el sector medio y uno igualitario 
para el sector alto inferior. Las variables que inciden en acuerdos de dichas actividades al interior de los hogares son: el nivel escolar, el estado civil, los ingresos 
y la fecundidad.

Rols de lideratge 
familiar

Norma Ojeda Raúl González 
Ramírez

2019
Estudios Demográficos y 
Urbanosvol. 34, núm. 1 (100), 
enero-abril, 2019, pp. 169-211

Actitudes de padres mexicanos acerca de la 
igualdad de género en los roles y liderazgos 
familiares

igualdad de género; roles 
familiares; socialización; 
adolescentes; padres de familia; 
México

Se analizan las actitudes de padres de familia sobre la igualdad de género en los roles y liderazgos familiares en los sectores urbano-populares de Tijuana, 
México. Se usa la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias en Ti-juana, B.C., 2015, con información para 2 560 padres con hijos e hijas 
en escuelas secundarias públicas. Se estiman cuatro índices sobre la igualdad de género en el rol materno, losroles domésticos y los liderazgos familiares, y se 
crean modelos de regresión logística. Los hallazgos indican la coexistencia de un gran valor asignado al rol de la maternidad en la vida de las mujeres, así como 
actitudes moderadamen-te entusiastas a favor de la igualdad de género en los roles domésticos, pero menos entusiastas respecto de compartir e intercambiar los 
liderazgos familiares. El nivel educativo de los padres muestra ser la única variable estadísticamente significativa en su asociación con los cuatro índices 
considerados

Rols de lideratge 
familiar Inés Alberdi 2014 Cambios en los roles familiares y domésticos

Los cambios en los modelos de familia se pueden considerar como un fenómeno complejo con múltiples dimensiones. Las formulas alternativas de convivencia 
van tomando legitimidad e incluso cobran los rasgos de un mayor compromiso emocional. Las razones que impulsan las uniones matrimoniales han cambiado. 
Una de las conclusiones más notables del estudio es la desaparición del concepto sacralizado del matrimonio y su sustitución por una idea más instrumental del 
mismo.…

Rols de lideratge 
familiar

Begoña Álvarez Daniel Miles-
Touya 2012

Review of Economics of the 
Household  June 2012, Volume 
10, Issue 2, pp 299–318

Exploring the relationship between parents’ and 
children’s housework time in Spain

Asignación de tiempo  Identidad de 
género  Normas sociales  
Transmisión intergeneracional

La transmisión intergeneracional se ha empleado con éxito en la investigación económica para explicar la persistencia de ciertos comportamientos económicos a 
través de las generaciones. Este documento evalúa la relevancia de este proceso de transmisión en la formación de roles de género durante la infancia. En 
particular, analizamos la relación entre los patrones de asignación de tareas domésticas de padres e hijos. Proponemos un modelo teórico simple que predice que 
los padres con una fuerte adhesión al género a las normas de género tradicionales, como lo es su división del trabajo doméstico, es más probable que asignen el 
trabajo doméstico a los niños de una manera que refleje los estereotipos de las tareas domésticas de hombres y mujeres. . La aplicación empírica se lleva a cabo 
con datos de la Encuesta de uso del tiempo en español 2002-2003. La muestra se restringe a hogares de dos padres con al menos un niño de 10 a 17 años

Rols de lideratge 
familiar

J. Ignacio Gimenez Nadal Jose 
alberto molina Raquel ortega 2017

Empirical Economics  June 2017, 
Volume 52, Issue 4, pp 
1143–1179

Like my parents at home? Gender differences in 
children’s housework in Germany and Spain

Uso del tiempo de los  niños del 
trabajo  doméstico

Este artículo analiza la relación entre el tiempo de los padres dedicado a las tareas domésticas y el tiempo dedicado a las tareas domésticas de sus hijos. Usando 
datos para Alemania y España del Estudio de Uso del Tiempo Multinacional, encontramos correlaciones positivas entre el tiempo de las tareas domésticas de los 
padres y los niños, lo que indica que mientras más tiempo dedican los padres a las tareas domésticas, más tiempo dedican sus hijos a las tareas domésticas. Sin 
embargo, encontramos diferencias entre países en estas relaciones. En Alemania, las tareas domésticas de los padres y las madres se relacionan positivamente con 
el tiempo dedicado a las tareas domésticas de sus hijos, mientras que en España esta relación solo se aplica al tiempo de los padres. También encontramos que 
estos resultados no son aplicables a todos los subgrupos de la población, ya que nuestro análisis que considera el estado de la fuerza laboral y la educación de los 
padres arroja resultados mixtos

Notícies 
monomarentalitat Elisa Muñoz 15/01/19

Las madres trabajadoras con un hijo en la 
guardería podrán desgravarse hasta 1.000 euros 
más

Las madres trabajadoras con hijos entre 0 y 3 años ya contaban con una deducción fiscal de 1.200 euros anuales, a percibir de una vez a año vencido tras hacer la 
declaración de la renta o bien 100 euros mensuales. Ahora, las madres que cumplan esas condiciones podrán incrementar hasta en 1.000 euros esa ayuda y se 
aplica ya si el niño ha ido a la guardería durante 2018.



Notícies 
monomarentalitat Íñigo Salvoch 01/02/19

Las familias monoparentales tendrán en Navarra 
los mismos derechos que las numerosas

Las personas que están solas al frente de un hogar con uno o más hijos van a obtener el mismo apoyo económico y social que el que reciben las familias 
numerosas en Navarra. Ayer, el Parlamento decidió aprobar por unanimidad la Ley Foral para la acreditación de las familias monoparentales. Se calcula, según 
datos del Instituto nacional de Estadística, que en nuestra Comunidad hay unas 23.000 familias en esta situación. Unas 2.800 de ellas tienen hijos de menos de 
ocho años. Uno de los principales objetivos de la nueva ley es “proteger el bienestar de los menores que crecen en hogares monoparentales” dado que tienen “un 
mayor riesgo de caer en situaciones de exclusión social”

Notícies 
monomarentalitat

AmecoPress 06/01/19 El 50% de las familias monomarentales viven 
con menos de 600 euros al mes

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras lleva trabajando desde el año 1994 y entre sus demandas se encuentran: la conciliación de la vida laboral, el 
poder elegir el acceso a la escuela infantil, la Ley de Familias Monoparentales o que se corrija el déficit que padecen en sanidad y fiscalidad

Notícies 
monomarentalitat INE

Hogares con mayor riesgo de exclusión social: 
Familias monoparentales por tipo de indicador y 
años

Fecha: 1991 a 2001.

PCF
Lluc Nevot Caldentey Lluís 
Ballester Brage Marga Vives 
Barceló

2018

El compromiso académico y social 
a través de la investigación e 
innovación educativas en la 
Enseñanza Superior. Octubre 
2018, pp. 870-881

La Implicación Parental en los Programas de 
Competencia Familiar: Una Revisión 
Sistemática sobre Técnicas de Implicación

implicación parental, prevención, 
familia, educación, programas 
basados en la evidencia

El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación EDU 2016-79239-R: Validación del  Programa  de  Competencia  Familiar-Universal  10-14  
en  España.  El  objetivo  se  concreta  en responder al cuarto objetivo del proyecto: “Evaluar la adherencia de los padres y niños participan-tes, a lo largo de las 
sesiones que conforman el programa”. La evidencia empírica señala que el compromiso familiar implica una mejora en el coste-beneficio de este tipo de 
programas. Partiendo de la premisa de que una de las principales causas de fracaso de los programas está directamente relacionada con las dificultades para 
mantener el compromiso familiar en el inicio y durante el pro-ceso, se decide canalizar esta evaluación de la eficacia de las técnicas de participación de los padres 
aplicadas  en  los  programas  de  prevención  familiar  orientadas  a  la  prevención  de  riesgo  infantil y  adolescente.  Se  realizó  una  revisión  sistemática  
exploratoria  para  profundizar  el  conocimiento sobre las técnicas de participación familiar en los programas de prevención de conductas de riesgo infanto-
juveniles y las implicaciones que tienen para la intervención. Un total de 958 documentos fueron revisados y 12 fueron analizados por ceñirse a los criterios de 
inclusión. En los resultados destacan  cuatro  categorías  de  factores  que  mejoran  la  participación  familiar:  factores  familiares, contextuales, programáticos y 
relativos al formador. En cada categoría, se esbozan propuestas con-cretas de intervención

PCF

Carmen Orte, Martí X. March, 
Lluís Ballester, Josep L. Oliver, 
Belén Pascual, Marga Vives, 
Joan Amer, Maria Valero

2018
Intervenciones efectivas en 
prevención familiar de drogas. 
Noviembre 2018 pp. 85-187

Los factores del éxito del Programa de 
Competencia Familiar. Balance de 15 años de 
experiencia y resultados

Con el objetivo de proporcionar una experiencia enriquecedora a estas familias y de mejorar los resultados en su competencia parental, se exploran factores como 
el papel de los formadores (Orte et al.; 2014bc, 2015c, 2016c), las técnicas de motivación y retención de familias, los incentivos familiares etc. En relación con la 
perspectiva de género, creemos que son necesarios mayores esfuerzos para lograr su consideración e incorporación, tanto en el nivel de análisis de los resultados 
como en el diseño de las intervenciones. En lo que respecta al PCF, hemos tratado de abordar la perspectiva de género desde diferentes enfoques (desde la 
modificación del lenguaje hasta la consideración diferencial de padres y madres en la tarea educativa), además de analizar el impacto diferencial entre chicos y 
chicas. Sin duda, la investigación futura se presenta como un reto para estimar su eficacia y alcance a largo plazo (Ballester et al.; 2016; Orte et al.; 2017d). En la 
actualidad, uno de los principales retos es la adaptación y la validación del PCF a población universal, así como el establecimiento del contexto escolar como nexo 
de relaciones entre familia y escuela con el objetivo de prevenir el consumo de drogas en los jóvenes.

PCF
Orte, C.; Ballester, Ll.; Amer, J.; 
Pascual, B.; Oliver, J.L.; Pozo, 
R.; Vives, M. y Gomila, M.A

2018
Psicología y Educación: Presente 
y Futuro. Enero 2018. pp. 347-354

Intervención educativa en familias vulnerables 
con hijos adolescentes: El programa de 
competencia familiar (12-16)

Programa de Competencia 
Familiar, Prevención selectiva, 
intervención con adolescentes, 
prevención consumo drogas

El documento que se presenta explica el desarrollo del proceso de adaptación, implementación y evaluación del Programa de Competencias Familiar (PCF) para 
familias con hijos adolescentes de 12 a 16 años, que se ha llevado a cabo desde el año 2013. Este programa es una adaptación española del programa de 
prevención Strengthening Families Program (SFP) (Kumpfer y DeMarsh, 1985, Kumpfer et al. 1989), cuyos objetivos se centran en mejorar las relaciones 
familiares, incrementar las competencias parentales, mejorar las habilidades sociales y la conducta de los hijos y reducir o prevenir el consumo abusivo de drogas 
y alcohol, de familias en situación de vulnerabilidad. El PCF es, como el SFP, un programa fundamentado sobre una perspectiva cognitiva-emocional, basado en 
una estructura multicomponente con un currículum estructurado, fruto de la investigación teórica y de la evaluación experimental (Orte et Amer, 2015). La 
experiencia del grupo GIFES en la intervención familiar a través de este programa desde 2003, primero con familias vulnerables con niños de entre 6 y 11 años y 
posteriormente con hijos adolescentes ha puesto de manifiesto cuales son los elementos que realmente funcionan en el ámbito de la intervención preventiva y 
cuáles no. A partir de los resultados obtenidos en la implementación piloto llevada a cabo en un centro de secundaria de Palma en el curso 2014-15, la aportación 
pretende incidir en la relevancia de poner en marcha programas basados en la evidencia científica como único método para garantizar la eficacia en las 
intervenciones de prevención en colectivos de elevada vulnerabilidad social.

Programes 
d’enfortiment 
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Juan Carlos Martín-Quintana, 
M.ª Luisa Máiquez Chaves, M.ª 
José Rodrigo López, Sonia 
Byme, Beatriz Rodríguez Ruiz, 
Guacimara Rodríguez Suárez

2009 Psychosocial Intervention vol.18 
no.2 Madrid jul. 2009

Programas de educación parental
educación parental, parentalidad 
positiva, programas de educación 
de padres

El objetivo de este artículo es proporcionar argumentos sobre la importancia de los programas grupales de educación para fomentar las competencias parentales. 
Para ello, se justifica la necesidad de dicho apoyo al definir la complejidad de la tarea de ser padres en la actualidad. También nos hacemos eco de la 
recomendación europea sobre la utilización de programas educativos para padres como una de las medidas de apoyo para el ejercicio de la parentalidad positiva. 
A continuación se describen varias generaciones de programas internacionales de educación para padres, así como algunos ejemplos de programas desarrollados 
en nuestro entorno nacional. Se reflexiona sobre los modelos de formación en los que se basan dichos programas, se ilustran los resultados obtenidos con el 
programa experiencial para padres en situación de riesgo psicosocial en dos comunidades españolas y se describe un nuevo programa “Crecer felices en familia”, 
todavía en fase de implementación. Se concluye enfatizando la importancia de la evaluación de programas para extraer información sobre su eficacia y mejorar su 
implementación en situaciones naturales
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¿Puede la implicación de los padres mejorar el 
estudio de sus hijos en la escuela? La evidencia 
de un programa pedagógico

 implicación familiar; rendimiento 
educativo; programa; adolescencia.

En este trabajo pretendemos analizar la actuación de las familias a la hora de implicarse en los estudios de sus hijos/as adolescentes antes y después de participar 
en un programa de educación familiar. Participaron 79 familias de 7 centros con Educación Secundaria Obligatoria. Los análisis nos permiten afi rmar que hay 
diferencias signifi cativas en la actuación de las familias a la hora de implicarse en los estudios de sus hijos antes y después de participar en el programa. Además, 
la implicación más efectiva en esta etapa vital es la socialización académica frente a la basada en la escuela y/o el hogar.
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Evaluación de la implementación del Programa 
Formación y Apoyo Familiar en Servicios 
Sociales

Parentalidad Positiva; Intervención 
Familiar; Programas de Educación 
Parental; Familias en Riesgo; 
Preservación Familiar; 
Implementación.  

El Programa de Formación y Apoyo Familiar es una intervención de carácter psicoeducativo y comunitario para la promoción de parentalidad positiva. Se trata de 
un programa de educación parental preventivo, encaminado a la preservación familiar, que se lleva a cabo desde los Servicios Sociales con familias en situación 
de riesgo psicosocial. En este artículo se presenta una descripción del programa y un análisis de las principales características de su implementación en 34 grupos 
con un total de 152 familias participantes. Los resultados obtenidos indican que la implementación del programa se ha caracterizado tanto por una importante 
homogeneidad como por algunas diferencias, que evidencian el carácter estructurado y al mismo tiempo flexible del programa. Asimismo, el estudio realizado 
pone de manifiesto una valoración positiva del programa de Formación y Apoyo Familiar tanto por parte de los profesionales responsables de la implementación 
como de las familias participantes.

Associacions Asociación Madres solteras por elección https://madressolterasporeleccion.org/

Associacions FAMS Famílias monomarentales http://familiasmonomarentales.es/

Films
Entervista Francisco Mesoreno sobre el III 
Informe Monomarentalidad y Empleo https://www.youtube.com/watch?v=Q3S3F8bULQ0

Films Monomarentalidad y exclusión laboral https://www.youtube.com/watch?v=or_6UL1yoww

Films Jornada famílias monomarentales https://www.youtube.com/watch?v=O_Q5ZmTVv6o

Films SFP https://www.youtube.com/watch?v=Jmw-ygqUNHc

Films SFP https://www.youtube.com/watch?v=YxI9i9C93Gk
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