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Equip ’Assessorament Tècnic 

 de  l’Àmbit de Família  



QUÈ VOLEM PRESENTAR? 

GUIA D’ORIENTACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA 
COPARENTALITAT EN FAMÍLIES EN CONFLICTE, AMB 

INFANTS DE 0  6 ANYS  



• SENSIBILITZAR  sobre les necessitats de la primera 
infància  
 

• CONSCIENCIAR  dels efectes de les pràctiques  
d'organització familiars poc ajustades a les necessitats 
de la primera infància  
 

• PREVENCIÓ I PROMOCIÓ de la salut mental i el bon 
desenvolupament dels infants 
 



Quins dubtes ens poden sorgir si parlem d’organitzacions 
temporals en famílies amb conflicte, amb nens de 0 a 6 anys? 

 
Quins són els trets d’un nen de 15 mesos que ens podem ajudar a pensar en una 

organització d’estades en ambdues llars familiars?  
 

Com podem organitzar la coparentalitat si l’infant té 9 mesos?  
 

I sí té 5 anys?  
 

Tots pensem igual? 

 



No tots 
pensem 

igual 

Resolucions judicials diferents 
 
Criteri de l’adult  
 
Perspectives professionals 
 
Condicionants del conflicte 
 
Vulnerabilitat del nens 



CONFLICTE INTERPARENTAL  FITES EVOLUTIVES  

Aliança parental 

 

Comunicació  

 

Poc consens   

 

Judicialització de 

dinàmiques familiars  

Autonomia  

 

Aferrament  

 

Construcció de la identitat 

 

Desenvolupament de la  

funció simbòlica 

 

Construcció de l’eix del temps i l’espai  

CONSIDERACIONS QUE HAN  
MARCAT LA GUIA  



 

• AUGMENT DE SEPARACIONS,  
AMB NENS PETITS  

 

•  DISPARITAT DE CRITERIS  

 

•  MÉS RESOLUCIONS DE 
PARENTALITAT COMPARTIDA 

Nova realitat  

• COMPARTIR CONEIXE- 
MENT I EXPERIÈNCIA 

 

•  ORIENTACIONS 

Què podem fer? 

•  TREBALL D’EQUIP 

 

•  EXPERT 

 

•  IL·LUSTRADORA  
 

Procés de creació   



Orientacions bàsiques sobre 
organitzacions familiars 
 
Centrades en la perspectiva 
dels infants 
 
Ajudar a trencar mites sobre els 
nens d’aquesta etapa  
 
Dirigir-nos a professionals de 
l’àmbit judicial (jutges, advocats, 
fiscals...)  
 
 

QUÈ VOLEM APORTAR ?  



 
 

Criteris inamovibles  
 

Receptari 
 

Substitut de l’avaluació 
 

És per a tothom  
 
 

QUÈ NO ÉS L’APP 



Com està estructurada l’App 

        Punt de vista del nen  

        Situació evolutiva 

        Orientacions distribució del temps   

        Riscos  



Estructura 
 

7 grups d’edat  
 
 



Un exemple pràctic 

EATAF-ORIENTA 



Aquesta és la primera 
franja d’edat 

Quina seria la característica bàsica?  

Necessito interacció freqüent amb 
el progenitor que no sigui el 
cuidador principal.  
 
Així s’afavoreix l’aferrament. 



 
Orientacions per a 

famílies en conflicte  

- Freqüència molt elevada dels 
contactes  i una durada limitada 
a les seves necessitats 
peremptòries  
 

- 3 – 4 hores diàries o cada dos 
dies 



Punt de 
vista del 

nen 



Orientacions 

Fites 
evolutives  Fites 

evolutives  



  

Orientació Riscos 

Vídeos  

Riscos  



Preguntes 

freqüents 

Glossari 

termes  



Recursos 



Moltes gràcies per la vostra atenció 

Ara ja us podeu descarregar l’APP: 
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