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1. Introducció 1 

 

L’estudi de les conseqüències que té per a la família el naixement d’un fill amb 

alguna discapacitat, - és a dir com aquest afecta la interacció amb les figures de 

criança, els processos educatius i el mateix creixement de la parella, - ha estat 

tradicionalment abordat des de diferents posicionaments teòrics que, lògicament, 

han nodrit i donat sentit a opcions professionals diverses tant pel que fa a 

l’avaluació com a la intervenció.  

 

Sovint, però, aquests enfocaments han tingut en comú una concepció del 

desenvolupament més centrada en l’individu, en les seves possibilitats de 

maduració i, en conseqüència, la preocupació fonamental en la intervenció era 

identificar les iniciatives terapèutiques més eficaces per a estimular la maduració 

de determinats aspectes neurològics, cognitius, … de l’infant. 

                                                           
1 Molts dels aspectes tractats en aquest capítol  foren desenvolupats per l’autor en un treball anterior; 
vegi’s GINÉ, C. (1998). El paper de la família i l’entorn microcultural en els processos d’integració. 
Educar, nº 22 – 23, pp. 119 – 137. 
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En les darreres dècades, però, sembla existir acord entre els autors en entendre el 

desenvolupament com a fruit de la interacció de l’infant, certament amb el seu 

equip biològic de base, amb els seus adults i companys i, per tant, en atribuir un 

paper decisiu als pares perquè justament són els qui tenen la responsabilitat 

d’organitzar les experiències de l’infant. Així doncs d’una concepció del 

desenvolupament centrada en l’individu es passa a una visió centrada en la 

família i en les seves possibilitats com a context en el que tenen lloc les 

oportunitats que d’una forma més decisiva incideixen en el desenvolupament de 

tots els infants. 

 

Així doncs abans d’entrar a analitzar les relacions entre família i discapacitats, 

sembla aconsellable que en primer lloc ens ocupem, justament, de la família com 

a context de desenvolupament de tots els infants i de la importància que prenen 

les pràctiques educatives. En segon lloc serà quan s’abordarà la particularitat dels 

processos educatius familiars davant d’un fill amb discapacitat, en quina mesura 

aquestos es veuen influenciats per la pròpia discapacitat, així com també el paper 

rellevant que s’atorga als valors i les creences en aquests processos. 

 

El darrer apartat es dedica al treball professional amb les famílies amb fills amb 

discapacitat, amb particular atenció a l’avaluació i a l’assessorament. Sóc però 

conscient que en el marc d’aquest treball només es pot fer una presentació 

genèrica d’aquestes qüestions amb una finalitat bàsicament introductòria pel que 

fa al seu estudi. 
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2.- La família com a context de desenvolupament. 

 

2.1.- La importància de la família per al desenvolupament. 

 

El concepte de desenvolupament que s’adopta en aquest treball posa èmfasi en la 

seva naturalesa social. D’acord amb Vigotsky (1979), el desenvolupament humà 

és vist com una activitat social en què els infants prenen part en accions que se 

situen més enllà de la seva competència a través de l’ajut dels adults o de 

companys més experimentats. El desenvolupament, doncs, té lloc en l’àmbit de 

les relacions personals en el marc d’un context; és a partir de les oportunitats que 

els pares ofereixen als fills en el si de la família per a comunicar-se amb ells i 

amb els seus iguals que aquests desenvolupen els processos psicològics superiors. 

 

Com recorden Rivière i Coll (1987), “la gènesi de les funcions afectives i 

cognitives reposa sobre les pautes de relació que s’estableixen entre el nen i 

l’adult des del naixement”. 

 

Així doncs, s’atribueix a la família, com a context bàsic en el qual té lloc la 

interacció, una responsabilitat decisiva en el desenvolupament de tots els infants. 

Com ens recorda Kaye (1986) no hem d’esperar descobrir les explicacions del 

desenvolupament dins del nen; una part de la responsabilitat correspon als adults 

que organitzen les experiències de l’infant.  

 

Un dels autors que ha estudiat el paper del context en el desenvolupament ha 

estat Bronfenbrenner (1987). Aquest autor proposa “un model comprensiu en el 
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que el nen és vist com el centre de quatre cercles d’influència interrelacionats” 

(Bernheimer i Keogh, 1995).  

 

En primer lloc es troba el microsistema que es defineix com el patró d’activitats, 

els papers i les relacions personals que la persona en procés de desenvolupament 

experimenta; el microsistema inclou, en conseqüència, tant les condicions com 

els efectes més propers a l’infant. El desenvolupament, però, es produeix en 

diversos microsistemes, essent el més important la família. Les interrelacions 

existents entre els diferents contextos en que l’infant pren part configuren el 

mesosistema. 

 

Com a tercer cercle apareix l’exosistema que es refereix al context social més 

ampli; és a dir, les estructures socials i institucionals que afecten els àmbits de 

vida més pròxims a l’infant, com ara el veïnat o el centre escolar. I, finalment, es 

troba el macrosistema que es refereix a les influències culturals, econòmiques i 

polítiques que incideixen en la vida dels individus. 

 

Convé insistir en que, com afirma el propi Bronfenbrenner, només es pot 

entendre el desenvolupament a partir de les interrelacions i les interaccions dins i 

entre els diversos nivells del model que proposa. Aquest model és conegut com a 

“ecològic” i resulta particularment útil a l’hora d’analitzar el procés de 

desenvolupament d’un infant tant pel que fa al a identificació de l’ampli ventall 

de condicions que l’influencien com a l’hora de prendre decisions per intervenir. 
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Malgrat el que s’acaba de senyalar, alguns autors (Bernheimer i Keogh, 1995) 

consideren insuficient el model de Bronfenbrenner a l’hora d’informar-nos sobre 

la dinàmica o les interaccions dels diferents components i nivells; no ens ajuda - 

afirmen - a comprendre què passa i perquè dins d’un context determinat. 

 

En aquest sentit, i centrant-nos en la família, proposen el que anomenen un 

enfocament “ecocultural”; la idea fonamental és que les famílies responen 

activament a les circumstàncies en les que viuen, i que construeixen i organitzen 

ambients que els permeten atribuir sentit i orientar les seves vides (Bernheimer, 

Gallimore i Weisner, 1990; Gallimore i altr., 1989, 1993). 

 

Comparteixen amb Bronfenbrenner molts dels elements del seu discurs i, en 

particular, la consideració de que per tal que un ambient sigui considerat un 

context de desenvolupament ha de complir dues condicions; en primer lloc ha de 

permetre al nen observar patrons d’activitat progressivament més complexa i hi 

ha de poder prendre part amb l’ajut dels més experts i, en segon lloc, ha de fer 

possible que l’infant sigui capaç més endavant de dur a terme de forma autònoma 

les esmentades activitats. Però el complementen atribuint un paper decisiu a les 

creences, valors i objectius que tenyeixen la seva activitat diària, i l’anàlisi dels 

quals permet comprendre la naturalesa de les experiències que brinden a l’infant. 

 

Aquests autors afirmen que les famílies a través dels escenaris d’activitat de la 

vida diària, posen a l’abast dels infants oportunitats d’aprendre i desenvolupar-se; 

i precisament la construcció de la rutina diària i dels escenaris d’activitat està 

mediada pels valors familiars, que donen sentit a les decisions que es prenen. En 
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conseqüència, “la construcció social de les famílies té un poderós impacte en les 

activitats diàries dels nens i, per tant, en el desenvolupament d’experiències 

significatives” (Gallimore i alt., 1989). 

 

Per a aquests autors, els components dels escenaris d’activitat - i que, per tant, 

constitueixen les variables ecològiques que potencialment influeixen el 

desenvolupament dels infants - són: els qui hi prenen part; els valors i objectius 

presents; les tasques que es duen a terme; els motius que justifiquen / expliquen 

l’acció; i els guions que dirigeixen les interaccions (Giné,1994). 

 

És en les rutines diàries on es reflecteixen les creences i els valors personals i 

culturals, així com les limitacions i recursos de l’ambient, i per tant apareixen 

com l’element central a partir del qual les famílies incideixen en el 

desenvolupament dels seus fills. Totes les famílies construeixen rutines diàries, 

les quals esdevenen el “teixit propi de la vida diària” (Bernheimer i Keogh, 

1995). 

 

Aquestes  posicions, d’altra banda, coincideixen plenament amb les d’altres 

autors com Rogoff (1993) i el propi Kaye (1986), entre d’altres. Rogoff afirma 

que la influència més gran per part dels adults en el desenvolupament és la 

capacitat que tenen de determinar quines activitats estan a l’abast de l’infant, que 

li permetran observar i participar, i quins seran els seus companys. Aquesta 

mateixa autora afirma que en la vida diària els pares construeixen ponts que 

ajuden els infants a entendre com actuar en les noves situacions, facilitant pistes 

emocionals sobre la naturalesa de les situacions, models no verbals de comportar-
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se, interpretacions verbals i no verbals del comportament i dels esdeveniments, i 

etiquetes verbals per a classificar els objectes i els esdeveniments.  

 

2.2.- La interacció dels adults amb l’infant en el context familiar: anàlisi 

d’alguns aspectes crítics per al desenvolupament. 

 

Arribats a aquest punt, sembla necessari centrar-se en la naturalesa dels patrons 

d’interacció adults/ bebè i en el paper que s’atribueix a l’infant; és a dir, com  els 

adults organitzen les experiències a les que els bebès es veuen exposats. En 

aquest sentit és possible identificar alguns aspectes que caracteritzen el procés 

d’interacció en l’àmbit familiar i als que la recerca actual reconeix un paper 

rellevant com mecanismes d’influència educativa en el desenvolupament de totes 

les persones, sobretot al llarg dels primers anys de vida. D’acord amb un treball 

anterior (Giné, 1995) s’han seleccionat els següents aspectes.  

 

a) La intersubjectivitat  

 

Segons Rogoff (1989), el desenvolupament de la intersubjectivitat està vinculat al 

procés de construcció de la referència social i als esforços de la mare per regular 

l’atenció conjunta durant el primer any de vida del bebè. La mare busca primer 

l’atenció conjunta, i després punts de referència comuns que permetin la 

comprensió compartida del fenomen o de la situació. 

 

Una qüestió important a tenir present és que la contribució dels adults i de 

l’infant a aquest procés és clarament asimètrica, més intensa al començament i 
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esvaint-se poc a poc a mesura que l’infant progressa; els adults tendeixen a 

ajustar la seva intervenció de manera que asseguri l’atenció i la comprensió de 

l’infant, fent-la contingent al ritme i a les possibilitats d’aquest. 

 

b) La sensibilitat a les competències de l’infant (l’atribució) 

 

La transferència progressiva de responsabilitats a l’infant per a resoldre una 

situació requereix que l’adult sigui sensible a les competències de l’infant. La 

sensibilitat a les competències del fill o de la filla es reflecteix en l’atribució. 

L’atribució conforma un dels patrons característics de la interacció dels pares 

amb els fills. Rivière i Coll (1987) afirmen que els pares atribueixen intencions a 

certes conductes dels bebès molt abans que puguin ser definides com a tals. 

 

El propi Kaye (1986) afirma que gràcies a que els pares representen la ficció - 

tracten als seus fills com si fossin més intel·ligents del que en realitat són - 

aquesta es converteix en realitat i els bebès es converteixen en persones. Així 

doncs, l’atribució es converteix en una estratègia bàsica i potent per optimitzar el 

desenvolupament i, al contrari, la seva absència podria explicar en part el pobre 

desenvolupament que s’observa en alguns infants. 

 

c) L’estructuració de les situacions i la participació guiada 

 

El procés de participació guiada, segons Rogoff (1989; 1993), és pràcticament 

comú a totes les cultures i suposa, per un costat, la participació de l’infant en 

activitats culturalment valorades i, per l’altre, una guia/direcció per part de 
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l’adult. Els factors crítics rauen no tant en l’individu, com en els processos que 

impliquen la participació activa dels nens en les pràctiques socials constituïdes. 

La participació guiada permet al nen resoldre els problemes de la vida diària i, en 

la pràctica, inclou formes tàcites de comunicació, la disposició distal dels entorns 

d’aprenentatge, i la interacció verbal. 

 

La participació dels infants en les activitats pròpies de les rutines diàries - que 

admeten diverses concrecions d’acord amb les seves edats - genera un sens fi 

d’ocasions per a la participació guiada. És doncs a través de la participació dels 

infants en aquestes situacions que els suposa un repte, amb l’ajut dels adults, que 

els nens progressen. 

 

Cas que, per les raons que siguin, l’entorn facilités als infants menors oportunitats 

de participació social, o bé una interacció més pobre, llavors el seu 

desenvolupament podria veure’s limitat. 

 

d) Els marcs que els pares ofereixen als infants: les rutines diàries 

 

La idea de marc, segons Kaye (1986), té el seu origen en la dependència de la 

interacció social respecte del context en la que aquesta es produeix; amb d’altres 

paraules, els marcs constitueixen els contextos a través dels quals els adults 

faciliten l’aprenentatge de les habilitats socials. És precisament en aquest àmbit 

en el que adquireixen ple sentit i transcendència les rutines diàries que conformen 

la vida de tot infant.  
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e) L’actitud dels pares i els seus valors, creences i expectatives    

 

Com han posat de manifest diversos autors, l’actitud dels pares sembla revelar-se 

com una variable determinant per al desenvolupament; Kaye (1986) afirma que 

“el realment important és l’actitud dels pares”. Una actitud favorable dels pares 

constitueix un indicador de relacions positives, del que comunment s’entén per 

afecte. Les relacions afectives compleixen una funció vital en el 

desenvolupament de tots els infants, en la mesura en que constitueixen l’entramat 

sobre el que és possible teixir qualsevol altre tipus de relació. 

 

Com oportunament recorda Solé (1996) els comportaments emocionals i afectius 

són la clau que explica el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones; 

“Així el que es forja no és només un conjunt de coneixements sobre el món…sinó 

també una representació sobre els altres i sobre un mateix” (Solé, 1996). 

 

Tant els valors propis de la família, com la imatge i les idees que els pares tenen 

del seu fill, estan íntimament relacionades amb l’actitud que adoptin amb el seu 

fill i que necessàriament incideixen en les seves pràctiques educatives. 

 

3. Família i discapacitat 

 

3.1 La família davant la discapacitat 

 

Molts han estat els autors que s’han ocupat de les conseqüències que el 

naixement d’un fill amb discapacitat té en les vides dels seus pares, sobretot, i 
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dels seus germans. Probablement el treball més clàssic i citat sigui el de Drotav i 

col·laboradors (1975) que identificaren cinc fases per les que acostumen a passar 

tots els pares i que, malgrat els anys transcorreguts, pràcticament no han 

experimentat canvis en la seva formulació. Sembla haver-hi acord en què la 

presència d’un fill amb discapacitat produeix una forta crisi en la família que es 

tradueix en canvis significatius en les relacions entre els seus membres i en 

particular entre la parella i amb el recent nascut; amb tot, també hi ha acord en 

que al final les famílies a través d’itineraris singulars arriben a adaptar-se en 

major o menor èxit a la nova situació. 

 

D’altra banda, les famílies es veuen enfrontades amb una colla de situacions 

adverses que venen a sumar-se a les dificultats més íntimes; em refereixo a la 

percepció de solitud davant del problema; la manca d’informació veraç i 

d’orientació respecte a temes relacionats amb la salut, nutrició, …; la manca de 

suport psicològic; les dificultats econòmiques que sovint comporta l’atenció del 

fill; etc. Les pròpies famílies descriuen que en ocasions passen per autèntics 

calvaris abans no comencen a veure-hi una mica clar; un exemple del què s’acaba 

de senyalar es pot trobar en el llibre de Vila (1990) en el que descriu de forma 

clara i il·lustrativa la seva experiència com a mare. 

 

Amb tot, i ni que sigui de forma sintètica, convé referir-se al procés que 

segueixen els pares quan prenen consciència de la discapacitat del seu fill. 

Hornby (1995) descriu sis estadis, que recullen les cinc fases descrites ja per 

Drotav i altres (1975) en el treball citat anteriorment: 

 



 
Família i discapacitat: Avaluació i intervenció en la primera infància 

 

 
                                                                         
 

12 
 

• Commoció o shock: L’impacte del naixement acostuma a ser molt fort i aboca 

els pares a una important crisi; s’enfonsen totes les expectatives i els projectes 

que s’havien fet al voltant de l’infant. 

• Negació: L’estadi següent es caracteritza per la tendència a resistir-se a 

acceptar la realitat, a negar les possibles evidències, així com també a 

culpabilitzar algú, normalment fora de casa. 

• Angoixa / Tristesa: A continuació els pares entren en una fase de tristesa “pel 

que els ha succeït”, que en ocasions pot portar a la depressió, i d’angoixa pel 

futur de l’infant. 

• Desdeny: Sovint es produeixen sentiment i actituds de “distància” emocional 

respecte del fill amb problemes. 

• Reorganització. Passat un temps, la duració del qual dependrà en gran mesura 

dels ajuts que hagin pogut rebre, els pares entren en un estudi de 

reorganització de la seva vida, tenint en compte els problemes de l’infant però 

amb una tendència cap a la normalitat. 

• Acceptació / Adaptació: Els pares sempre duen a terme un procés d’adaptació 

a la realitat del fill amb discapacitat; procés que segons Gallimore i cols. 

(1989, 1993) es veurà mediat pels seus valors i les seves creences. 

 

Convé tenir present que la manifestació d’aquests estadis no es dóna d’una forma 

lineal en totes les famílies ni tenen per què tenir la mateixa durada. És a dir 

aquests estadis no es donen necessàriament l’un darrera de l’altre i de la mateixa 

manera en totes les famílies; per un costat, poden coexistir en una mateixa família 

elements que corresponen a estadis diferents i per un altre, el temps que una 

família passa en els diversos estadis, i al llarg de tot el procés fins a 
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l’acceptació/adaptació, pot ser també molt diferent. Tot plegat dependrà tant de 

variables que afecten els pares- com a individus i com a parella- com a l’infant 

(naturalesa i grau de la discapacitat), com també a variables de l’entorn 

(accessibilitat als serveis; suport psicològic; …) 

 

Així mateix, aquests estadis no es poden considerar definitivament superats en les 

primeres edats; al contrari, tendeixen a reaparèixer en diversos moments del cicle 

evolutiu de la família, sobretot en aquells que es poden considerar més crítics; per 

exemple, quan s’ha de decidir l’escolaritat, en la transició a la vida adulta i quan 

els pares veuen que el fill o la filla se’ls ha fet gran i  no “se’n poden cuidar com 

abans” perquè ells també s’han fet grans. 

 

3.2.Algunes particularitats de les famílies amb infants amb condicions de 

discapacitat. 

 

Des de la perspectiva del treball amb les famílies allò que realment importa 

conèixer és fins a quin punt els canvis que tenen lloc en les famílies davant d’un 

fill amb discapacitat, i que venen descrits en els estadis als què s’acaba de fer 

referència, tenen o no conseqüències de signe negatiu per al desenvolupament de 

l’infant amb discapacitat en la mesura en què poden afectar la qualitat de la 

interacció, les pràctiques educatives i, en definitiva, posar a prova els 

mecanismes d’influència educativa senyalats en el punt 2.2. 

 

Aquesta és certament una qüestió complexa i que no podrà ser abordada amb 

rigor i profunditat en el marc d’aquest treball. En primer lloc obligaria a precisar 
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molt més, i probablement a analitzar separadament, les condicions de les famílies 

amb fills amb discapacitat i amb risc social; en segon lloc, pel que fa a les 

famílies amb fills amb discapacitat, la recerca no es mostra  unànime a l’hora de 

respondre afirmativament a la pregunta formulada (Giné, 1994); en tot cas, hi 

cabrien molts matisos. 

 

De totes maneres, i pel que fa als objectius d’aquest treball, el que convé senyalar 

és que hi ha particularitats en la vida de determinades famílies, sigui per la 

presència d’un fill amb discapacitat sigui per les seves condicions socials, 

culturals i econòmiques, que afecten i condicionen les rutines diàries i, per tant, 

probablement el desenvolupament dels infants. 

 

Com senyala Rogoff (1993) “entendre les diferències culturals i individuals és 

essencial per a comprendre el procés de participació guiada i el procés mateix de 

desenvolupament”. Sembla doncs clar que les pràctiques educatives reflectiran 

aquesta diversitat i que hauran de tenir conseqüències en el progrés dels infants. 

 

S’hauria de rebutjar, però, d’entrada una percepció de linealitat, de causa-efecte, 

entre les condicions de les famílies i el desenvolupament dels fills; més aviat 

s’han d’entendre com a factors disposicionals que faran més probable l’aparició 

de determinats estils i pràctiques educatives.  

 

Les particularitats de les famílies que poden afectar el desenvolupament dels fills, 

en la mesura que condicionen les pràctiques educatives, fonamentalment es 

manifesten en relació als següents mecanismes d’influència educativa. En primer 
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lloc, el procés de desenvolupament de la intersubjectivitat pot veure’s 

seriosament afectat en el cas de determinades carències familiars i, sobretot, pel 

trastorn emocional familiar davant del naixement d’un fill amb discapacitat i la 

menor resposta d’aquest. 

 

En segon lloc, la resposta emocional de les famílies davant d’un fill amb 

discapacitat pot condicionar negativament de forma progressiva la confiança i les 

expectatives dels pares cap a les possibilitats del seu fill, reduint així l’atribució. 

Aquesta menor sensibilitat dels pares davant les competències del seus fills 

sembla comportar una menor tendència a establir referències comuns i, en 

definitiva, afecta el tipus de comunicació que s’estableix (Giné, 1995); un 

exemple del que s’acaba d’afirmar, ens el proporcionen Lalueza i Perinat (1994) 

quan afirmen que en la comunicació que manté la mare amb infants sense cap 

discapacitat, en l’inici del llenguatge, predominen els enunciats dirigits a regular 

l’acció i, en canvi, en el cas dels fills amb Síndrome de Down predominen els 

enunciats de caràcter merament interpersonal (aquells que no impliquen cap 

referència a l’entorn material). 

 

En tercer lloc, també la tendència a implicar-se en la mateixa activitat és menor 

en els pares amb fills amb discapacitat, cosa que limita les possibilitats de guiar i 

estimular la participació de l’infant; l’actuació dels pares en l’activitat conjunta, 

la majoria de les vegades, es converteix en petits rituals al servei de la pura 

relació interpersonal (Lalueza i Perinat, 1994; Giné, 1995). 

 



 
Família i discapacitat: Avaluació i intervenció en la primera infància 

 

 
                                                                         
 

16 
 

Sembla també clar, en quart lloc, que els infants amb risc social i/o amb 

condicions personals de discapacitat disposen de menys oportunitats de participar 

en activitats culturalment valorades; a més, sovint se’ls reserva un paper més 

aviat d’espectador que de protagonista. Hi ha base per a creure que, en el cas dels 

infants amb discapacitat, les activitats pròpies de la rutina diària són sovint 

desaprofitades. 

 

Finalment, s’ha de fer referència a l’actitud, valors i expectatives dels pares. No 

és d’estranyar que l’actitud es vegi condicionada per la situació familiar o bé per 

les característiques del fill en néixer o durant el desenvolupament, però el que és 

realment important és que l’actitud afectarà les expectatives i, en definitiva, les 

oportunitats que s’oferiran al bebè. Així mateix, les pràctiques educatives es 

veuran fortament influïdes pels valors i per les idees dels pares davant la 

discapacitat (Gallimore i alt., 1989 i 1993; Palacios, 1988). 

 

La presència d’aquestes variables informa d’algunes tendències en el 

comportament dels pares en determinades situacions que probablement afectaran 

de forma negativa el desenvolupament dels seus fills. La millor comprensió 

d’aquests fenòmens obre la possibilitat d’influir en els processos educatius 

familiars amb la intenció de millorar i estimular les competències dels infants 

amb discapacitat i les dels seus pares; aquesta és la finalitat de les consideracions 

que es proposen a continuació. 
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4. El treball amb les famílies amb fills amb discapacitat 

 

4.1. L’avaluació psicopedagògica del context familiar. Consideracions 

inicials. 

 

Una de les primeres implicacions del què s’acaba de senyalar per al treball dels 

professionals amb les famílies té a veure amb les pràctiques habituals en relació a 

l’avaluació de l’entorn familiar, atès el paper determinant de la família en el 

desenvolupament de l’infant. El tradicional i sovint exclusiu èmfasi en l’infant no 

és suficient, la qual cosa comporta adoptar un enfocament de l’avaluació coherent 

amb el model de desenvolupament presentat. 

 

La importància de l’avaluació com a base de la presa de decisions per a la 

intervenció sembla fora de dubte; ara, però, no és possible abordar en detall 

aquesta qüestió, que es troba àmpliament analitzada en altres treballs (Giné, 

1997; Giné, 1999). 

 

De totes maneres s’indiquen a continuació les dimensions que necessàriament 

haurà d’incloure l’avaluació: 

• Aspectes particulars del context familiar que poden afavorir o dificultar el 

desenvolupament de l’infant, incloent les creences i valors dels membres 

de la família. 

• Aspectes relatius a la interacció de l’infant amb el seu context familiar. 

• Les característiques de l’infant 

• Aspectes relatius a l’entorn social. 
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4.2. L’assessorament familiar: la millora de les pràctiques educatives. 

 

La forma en què més habitualment es vehicula el treball professional amb les 

famílies és l’assessorament; al nostre entendre s’hauria d’adreçar a la millora de 

les pràctiques educatives familiars relacionades amb la disposició d’escenaris i 

situacions afavoridores tant del desenvolupament de l’infant i de la parella com 

de l’enfortiment de les competències com a pares. 

 

A continuació es suggereixen de forma esquemàtica algunes qüestions que, 

d’acord amb le contingut dels apartats anteriors, els professionals haurien de tenir 

presents. 

 

a) El procés d’adaptació que experimenten totes les famílies davant un fill amb 

retard hauria de convertir-se en un element central de la intervenció dels 

professionals. Les famílies realitzen un esforç enorme, amb major o menor 

fortuna però sempre dolorós, d’adaptació a la nova situació, en el que 

s’interrelacionen aspectes emocionals i cognitius; és a dir, juga també un paper 

decisiu la representació mental del retard, del dèficit de l’infant. Aquest procés 

d’adaptació condiciona l’actitud futura dels pares respecte del fill; com més 

aviat finalitzi el procés i es consolidi una actitud positiva, l’actuació dels pares 

es tornarà progressivament més confiada i espontània. 

 

La intervenció dels professionals, en tot cas, ha d’adreçar-se a la millora de la 

qualitat de l’entorn emocional i a l’increment del nivell d’expectatives, a través 

del suport i de la informació correcta. Encara que ambdós objectius són 
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certament difícils, no pot oblidar-se la transcendència dels indicadors 

emocionals que els pares faciliten els seus fills en la interacció diària ni 

tampoc la relació entre un clima emocional positiu i el tipus i freqüència de les 

relacions que s’estableixen. 

 

b) El nivell d’expectatives està associat a la sensibilitat dels pares en relació amb 

les competències dels seus fills. En aquest sentit, es constata un menor nivell 

de resposta dels pares envers els seus fills amb retard així com una menor 

tendència a atribuir significat a les indicacions i comportament d’aquests 

(Giné, 1995). 

 

Ambdues variables tenen conseqüències importants per al desenvolupament de 

tots els infants, com s’ha indicat anteriorment, i per tant han de constituir-se en 

objectius prioritaris en la formació dels pares. Un major nivell de resposta no 

significa necessàriament accedir més a les peticions dels fills, sinó 

fonamentalment elaborar seqüències d’acció i llenguatge a partir de les seves 

indicacions. La interacció acostuma a ser més pobra perquè s’espera menys 

dels fills i, per tant, se’ls exigeix menys. I aquesta situació adquireix un relleu 

particular en els intercanvis comunicatius. Estratègies com donar-los 

explicacions, fer-los preguntes, etc. són poc freqüents en la interacció dels 

pares amb els seus fills amb retard (Giné,1994). 

 

En definitiva, els pares haurien d’aprendre a comportar-se com si els seus fills 

fossin més competents del que realment són. Aquesta és una estratègia que 

utilitzen els pares amb el seus fills sense retard i es revela com un motor 
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important del desenvolupament. L’atribució juga un paper insubstituïble en el 

desenvolupament de tots els nens, i per tant estratègies com la sobrevaloració o 

l’expansió haurien de ser potenciades en els repertoris comunicatius dels pares 

amb els seus fills amb retard. 

 

c) Com s’ha dit, Rogoff (1989 i 1993) atribueix una importància cabdal a la 

disposició i estructuració de l’entorn i de les situacions, així com a la 

participació guiada, que es caracteritza per la participació del nen en activitats 

culturalment valorades sota la direcció de l’adult. 

 

La recerca és concloent respecte a que els infants amb retard disposen 

normalment d’entorns més pobres, atenent al tipus de materials i jocs que 

tenen al seu abast, i de menys oportunitats de participar en activitats 

culturalment valorades; interessa referir-se tant al fet de que se’ls exigeix una 

menor participació com a la naturalesa d’aquesta participació en les activitats 

pròpies de la nostra vida social i cultural. 

 

És necessari propiciar un paper més actiu en la participació de l’infant amb 

retard, i les ocasions han de buscar-se a través de les activitats pròpies de les 

rutines diàries. No és necessari normalment buscar altres situacions, que 

podrien ser viscudes per les famílies com artificials, en les que és difícil 

garantir l’espontaneïtat. 

 

Entorn de les necessitats bàsiques (àpats, higiene), tasques domèstiques, 

autocura, desplaçament, joc, etc. es genera una multiplicitat de situacions 
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potencialment riques per a influir positivament en el desenvolupament dels 

nois i noies. En concret, hauria de fer-se atenció a la naturalesa de la 

participació dels pares en aquestes activitats que asseguri una actuació de guia 

i de transferència progressiva de la responsabilitat als fills; a les activitats que 

se’ls proposa, incloent-hi les de joc; i al tipus de materials que es posen al seu 

abast. 

 

d)  Si el que s’ha senyalat en els apartats anteriors ha de contribuir a estimular 

el progrés dels infants i d’aquesta manera es facilitarà la seva integració, s’ha 

de tenir present que les pràctiques familiars haurien també d’adreçar-se de 

forma directa a la promoció de les experiències que faciliten la integració real 

dels seus fills i l’acceptació per part dels seus companys. Lehman i Roberto 

(1996) afirmen a partir de la seva recerca que les mares dels adolescents amb 

discapacitats comprenen i valoren la importància de l’amistat i de l’acceptació 

per al futur dels seus fills. És per aquesta raó que creuen que un dels objectius 

centrals del procés educatiu és “construir relacions entre persones amb i sense 

discapacitats” abans que altres objectius més acadèmics o professionals.  

 

e) En relació amb el que s’acaba de senyalar adquireix un relleu particular el que 

oportunament senyala Solé (1996) quan citant a Cataldo (1987) afirma que 

“una de les funcions de les famílies consisteix en l’ajuda i el suport que 

proporcionen als infants per tal que arribin a ser persones emocionalment 

equilibrades, capaces d’establir vincles afectius satisfactoris i respectuosos 

amb els altres”. I aquest és un objectiu a tenir en compte no només en relació 

als fills amb discapacitat sinó sobretot a tots els membres de la família. 
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L’acceptació de les persones diferents i la capacitat d’establir-hi relacions 

respectuoses té a veure amb l’aprenentatge d’aquests valors en el sí de la 

família. L’educació familiar permet construir no només un conjunt de 

coneixements sobre el mon sinó també una representació sobre els altres i 

sobre un mateix (Solé, 1996). 

 

f) Així mateix convé emfasitzar en el treball professional que a l’hora de fer de 

pares no hi ha d’haver pràcticament diferències en l’educació d’un fill amb 

discapacitat en relació amb els seus germans; hi ha una gran similitud en les 

solucions donades als problemes de cada dia. D’aquesta manera, en paraules 

de Lehman i Roberto (1996), s’evita crear famílies discapacitades.  

 

g) Finalment, l’actuació professional s’hauria d’orientar cap a un doble objectiu 

(Madden,1995; Winton i DiVenere,1995). Per un costat, és necessari 

renunciar a un model basat en l’autoritat de l’expert i canviar a un model 

d’enfortiment i de capacitació de les famílies. I en segon lloc és també 

necessari reconèixer i donar suport a la perícia de les famílies a l’hora 

d’enfrontar-se a determinades situacions de la vida diària.  

 

4.3. L’actitud dels professionals en relació a la família. 

 

L’eficàcia de l’assessorament dependrà en gran part de la qualitat de la relació 

que el professional sàpiga establir amb els pares; relació que estarà fortament 

mediada per les actituds que adopti. 
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Sovint les relacions que s’estableixen amb les famílies suposen que són els 

professionals els qui prenen determinades decisions i es reserva als pares la mera 

funció d’execució; d’aquesta manera els professionals no acostumen a treure el 

màxim profit dels punts forts dels pares. Convé avançar cap a unes relacions de 

col·laboració entre iguals, positives i confiades. 

 

En aquest sentit convé prestar atenció a aquelles actituds que ajudaran el 

professional a reeixir en el seu treball amb les famílies. 

 

• Abandonar el model d’expert. Com ja s’apuntava en l’apartat g) del punt 

anterior, convé que el professional no s’instal·li en la posició de superioritat 

del que tot ho sap; aquesta actitud – que sovint amaga una incapacitat de 

connectar amb els problemes i necessitats reals de la família- genera distància 

i desconfiança per part de la família. 

• Reconèixer la singularitat de cada família i apropar-se sense prejudicis a la 

seva realitat. No totes les famílies amb algun fill amb discapacitat són iguals, 

ni totes es troben amb les mateixes dificultats o situacions; les solucions que 

poden ser eficaces en uns casos no necessàriament ho seran en d’altres. 

• Respecte davant la situació i dificultats de totes les famílies. Sigui quina sigui 

la situació de la família, el primer pas per a arribar a comprendre el context 

familiar i poder-hi intervenir de forma eficaç és acceptar la situació i 

respectar-la sense “aprioris” i, ni molt menys, banalitzar-la o culpabilitzar-la. 

• Valorar tant els esforços que les famílies duen a terme per a enfrontar les 

dificultats que sovint comporta el fill amb discapacitat com les capacitats que 
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tots els pares tenen; poden requerir certament més o menys ajut, però tots 

tenen possibilitats que convé reconèixer i valorar. 

• Major confiança en les possibilitats de les famílies en l’educació dels seus 

fills. És una conseqüència del què s’acaba de senyalar. Només quan els pares 

perceben que creiem en les seves possibilitats podran desenvolupar 

l’autoestima necessària per a reeixir en la seva tasca de pares. 

• Saber crear una relació d’empatia amb els pares; l’establiment d’un clima 

emocional positiu es converteix en el medi idoni per a una col·laboració 

eficaç. 

• Mantenir una esperança realista en les possibilitats de creixement i progrés de 

l’infant i també de la família. Esperança vol dir estar convençut de que amb 

els mitjans adients l’infant pot progressar; realista vol dir estar atent al balanç 

que es pugui establir entre els punts forts i febles de la interacció entre les 

característiques de l’infant i les del context familiar, sense crear en els pares 

unes expectatives desmesurades. 
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