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Aquesta part del document es dedica a aprofundir en la concreció de cada un 

els processos operatius són els que estan relacionats directament amb la pres-

-

Fitxa del procés.

-

Diagrama de Wux i relat del procés.

-
-

Desenvolupament tècnic i documentació associada (protocols, informes, guions, 
etc.) directament relacionats amb el procés. 

-

  
PRESENTACIÓ
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MAPA GENERAL DE PROCESSOS DELS EAIA 

Suport tècnic
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desenvolupament professional
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econòmics
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3.  
ANÀLISI, VALORACIÓ I PRONÒSTIC

 
3.1. Fitxa de procés

Anàlisi, valoració i pronòstic

Objectiu
parentals i la situació sociofamiliar per valorar i decidir el 

De[nició

Entrades
 

Sortides 
documents que es generen en administrativa que cal implementar, i elaboració del pla 

Responsable del procés 

Equip del procés 
(Professionals que intervenen Direcció

Altres agents implicats 
(Professionals que no intervenen 

Indicadors 
(Dades que aportin informació 

Documentació de referència 
(Documents relacionats amb  

Eines informàtiques  
de suport (Aplicacions, bases 
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3.2. Diagrama de Wux i relat del procés  
d’anàlisi, valoració i pronòstic

Referent i 
coreferent Equip interdisciplinari

Inici
Valoració de la situació 

de l’infant, de les compe-
tències parentals i de la 
situació sociofamiliar a 
partir de la presentació 
del cas, centrant-se en 
l’anàlisi dels elements 

següents:

Orientació del cas  
i intervencions  

que cal realitzar

Presentació 
del cas

(1)

Ampliar 
l’exploració

Pla de  
treball

Vincle o aferrament
Model adult i pares-Hlls.Història familiar. 

Salut mental i addiccions. Resiliència/
vulnerabilitat parental

Valoració:
Validació o reformulació de la hipòtesi 
diagnòstica.
Balanç risc/protecció (2)

Models de criança
Vinculació afectiva i disposició. Resposta a 

les necessitats bàsiques. Estil educatiu

Presa de decisió sobre la proposta tècnica 
i/o administrativa que cal realitzar

Recursos i xarxa de recolzament  
familiar i social

Habilitats socials i recursos relacionals. 
Adaptabilitat / demanda d’ajuda, disposició 

a la intervenció

Empatia
Capacitat d’assumir responsabilitats / 

insight. Observació de la relació pares-Hlls. 
Impulsivitat / capacitat d’autocontrol

Pronòstic 
(3)

Impacte de la incompetència  
parental en l’infant

Trastorn de l’aferrament / trauma / 
problemes i/o trastorn de desenvolupament.
Resiliència i capacitats / recursos / habilitats 

de l’infant

Avaluació del context social i familiar 
(nuclear i extensa) que inWueix  

en la parentalitat
Situació laboral / habitatge / pobresa / 

immigració / salut

No

La  
informació  

és suHcient/ 
completa?

És un cas  
complex?

(4)

Sí

No Sí

Retorn 
a la fase 

d’exploració  
i anàlisi
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Direcció

Suport en la presa  
de decisions

(4)

Observacions/documents

(1) Segons el Guió de presentació 
del cas.

(2) Ponderació i balanç de l’equilibri 
entre els diversos factors de risc 
en la família i els recursos que 
podem activar en la família i el 
seu entorn, canvis necessaris i 
garantir l’estabilitat i la protecció 
necessàries.

(3) Factors de pronòstic: pàg. 22.

Altres elements: 

estructural de la família, a partir 

(4) Les situacions complexes són 
inherents al context d’atenció 
social, ja sigui per qüestions 
intrínseques al cas, per cronicitat, 
perquè hi intervenen molts serveis 
o operadors socials, per la història 
institucional del cas, per posicions 
diferents dels serveis o els 
professionals, etc.

Davant la complexitat, hi ha 
diversos enfocaments possibles 
i pot haver més d’una hipòtesi 
de treball, amb la qual cosa es 
generen divergències tècniques.

La Direcció ha d’oferir suport i 
facilitar un marc de treball que faci 
possible el consens tècnic per a la 
presa de decisions i la intervenció.

Nota: Conceptes basats en els models de 

Jorge Barudy i Valentín Escudero.
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Accions

Anàlisi i 
valoració de 
la situació de 
l’infant, de les 
competències 
parentals i 
de la situació 
sociofamiliar  

Agent responsable:

Descripció:

Un cop la persona referent i coreferent
reunió de l’Equip 

Interdisciplinari per a l’anàlisi del cas, els professionals estan en 
l’anàlisi en profunditat de tota la informació que 

d’exploració 
diagnòstica, per tal de poder fer una valoració global i prendre les 
decisions oportunes sobre les actuacions que cal portar a terme

paràmetres 

d’aferrament

Empatia

Models de criança
Recursos i xarxa de suport familiar i social
Impacte en l’infant/adolescent de la incompetència familiar
Avaluació del context social i familiar -

Documentació associada:

Documentació de referència sobre els models de J. Barudy  
i V. Escudero.

Decisió sobre 
si tenim 
informació 
su[cient per 
fer l’anàlisi, la 
valoració i el 
pronòstic

Agent responsable:

Descripció:

Decidir si tenim informació su[cient per fer la valoració global i 
el balanç entre els factors de risc i els factors de protecció que 

retornarem a la fase anterior 
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Accions

Anàlisi, 
valoració i 
pronòstic 

Agent responsable:

Descripció:

Si la situació de maltractament i desemparament es pot repe-
tir, pot persistir, pot augmentar o pot desaparèixer
Ponderar factors de risc/vulnerabilitat i els factors de protec-

Les conseqüències per a l’infant 
i el seu desenvolupament
Les possibilitats de canvi de la família i de recuperabilitat de 
les capacitats parentals

Decisió sobre 
la proposta 
tècnica i/o 
administrativa

Agent responsable:

Descripció:

Depenent de si el pronòstic favorable o no, es prendrà la decisió 

plantejarà l’orientació del cas i la intervenció que calgui realitzar.

Estimació de 
la complexitat 
del cas

Agent responsable:

Direcció

Descripció:
Les situacions complexes són inherents al context d’atenció social 

cronicitat, intervenció de molts serveis o operadors socials, per 

Aquests casos comporten di[cultats i incerteses i són un repte per 

Serà necessari actuar amb responsabilitat per generar un 
coneixement compartit

mirades diferents sobre el cas, cal 

La Direcció, per tant, ha de vetllar
procés doni resultats
marcar prioritats i promoure mesures per obtenir el consens tècnic 
per a la presa de decisions 

supervisió
útil, ja que aporta elements per desbloquejar, pot orientar noves 
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3.3. Desenvolupament tècnic i documentació  
associada (protocols, informes, guions, etc.)  
directament relacionats amb el procés

Anàlisi, valoració i pronòstic 

3.3.1. Inici del procés: reunió de l’Equip Interdisciplinari per a l’anàlisi de casos. 
Consideracions prèvies.

-

-

tal de poder fer una valoració global i prendre les decisions oportunes sobre les 

-

Que es plantegi com un espai tècnic entre membres d’un equip, on s’admeten 
i es respecten tots els punts de vista

escolta res-
pectuosa que generi un clima de con[ança i sinceritat per a la presentació 

l’anàlisi del cas és de servei i el focus és el cas, no la in-
tervenció professional. 

La responsabilitat tècnica i la decisió -
sional referent i coreferent, que conjuntament valoraran les alternatives 
plantejades
incorporen o no

La Direcció cas complex amb divergèn-
cia tècnica. 

situacions complexes són inherents al context d’atenció 
social -

-
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Caldrà, doncs, actuar des del consens i la responsabilitat per generar un co-
-

La Direcció, per tant, ha de vetllar procés doni resultats, ofe-

-
consens tècnic per a la presa de decisions

supervi-
sió de casos que aporta elements per desbloquejar, pot orientar noves vies 

-

L’objectiu

-
-

pronòstic

Si la situació de maltractament i desemparament es pot repetir, pot persistir, 

-

Les possibilitats de canvi de la família i de recuperabilitat de les capacitats 
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3.3.2. Models teòrics per a l’anàlisi, la valoració i el pronòstic

Des del punt de vista conceptual, considerem que el model sistèmic relacional 

disfuncions de la cura i el maltractament, es conjuguen múltiples factors i ni-

-

-
-

ció especial al model que proposa Barudy per a l’avaluació de les competències 
parentals -

Escudero en la seva Guia pràctica per a la 
intervenció familiar

-

-

Model per l’avaluació de les competències parentals. 
J. Barudy
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Avaluació de la salut mental dels pares i mares i dels problemes personals 

-

Avaluació de la capacitat per assumir responsabilitats respecte a allò que 

-

-

Capacitat per respondre a les necessitats bàsiques (alimentació, salut, ves-

Capacitat de vinculació i de respondre afectivament a les necessitats de 
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-

-

-

Guia pràctica per a la intervenció familiar.  
V. Escudero 

Escudero
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Quins recursos podem activar en la família i el seu entorn per produir canvis 

que es donen en el sistema i els factors que estan mantenint una situació 

Quins indicadors de cronicitat i de crisi es donen en la situació problemàtica 

Estructures que mantenen el problema (emp):

Són el conjunt de condicionaments personals, interaccionals i socials que es-
tan mantenint la situació de risc

condicionants biològics:

condicionants psicològics: 

d’aferrament

-

condicionants relacionals que poden contribuir a mantenir el problema 

-

emp
el problema

temps

1

erc
estructura de recursos

per al canvi
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condicionants socials

La resposta a la intervenció inicial -

-

Estructura de recursos per al canvi (erc): 

Són el conjunt de condicionaments que tenen a veure amb l’estructura de recur-
sos per al canvi i que inclouen els factors de protecció que es poden activar en la 
família. Són també el producte o la interacció de factors biològics, psicològics, 
relacionals i socials, als quals afegim la possibilitat d’aconseguir una aliança de 
treball amb la família pel procés d’intervenció. Són els següents:

Els recursos biològics constituents dels recursos humans del sistema 
familiar.

Els recursos psicològics de tots els membres de la família, menors i adults, 
que poden ser una “palanca” per generar canvis en la situació problemàtica.

És important conèixer:

- L’aferrament entre els pares i els infants/adolescents.

- Tot allò que s’associa a les expressions d’afecte.

- Una motivació autèntica per generar canvis que garanteixin el benestar 
dels infants i de la família en general.

En els recursos relacionals incloem: 

- Les conductes de cura dels infants.

- Totes les pautes de la família nuclear i extensa que puguin afavorir el des-
envolupament afectiu i la maduració dels infants. 

- Totes les interaccions entre germans que afavoreixin la protecció i una cura 
adequada. 

- En general, tots els patrons d’interacció familiar que puguin activar-se per 
desbloquejar la situació problemàtica de la família.

 La xarxa de suport: recursos en l’àmbit social, conHgurats pel context que 
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emmarca les pautes de comportament que constitueixen el nucli de la in-
tervenció. És especialment important la xarxa de suport social (família ex-
tensa, amics, associacions, etc.), que pot fer costat a la família en la seva 
tasca de produir canvis.

 L’aliança de treball amb la família: valoració de la col·laboració que pu-
guem establir amb la família per a la intervenció i que constitueix l’aliança 
de treball. 

 
S’han d’explorar i deHnir tant els recursos per al canvi / potencialitats (erc) com 
les estructures que mantenen la situació de risc / problemàtica familiar (emp). 

Si és possible mobilitzar els recursos propis de la família per generar canvis en 
l’estructura que manté el problema, estarem davant d’un bon pronòstic. Si hem 
de planiHcar la intervenció sota la consideració de severitat o cronicitat, en la 
qual la valoració dels recursos per al canvi és molt inferior a la valoració que 
fem del manteniment del problema, ens trobem davant d’un pronòstic negatiu. 

L’essencial d’aquest mètode de valoració del sistema és que posem com a ob-
jectiu central conèixer l’equilibri del sistema familiar i no només l’existència 
de determinats factors de risc. La metàfora de l’equació ens ajuda a recordar la 
importància de valorar aquest equilibri, que és particular de cada família, entre 
recursos i potencialitats i problemes i indicadors de risc.

Un altre element és el factor temps, que croniHca una situació de desequilibri 
i, per tant, l’agreuja. I, en sentit invers, estabilitza una situació d’equilibri i crea 
garanties d’estabilitat i resiliència. Introduïm el factor temps mitjançant dues 
preguntes:

Hi ha indicadors de cronicitat en l’estructura que manté el problema?

Hi ha indicadors de crisi en la situació actual de la família?

Aquestes preguntes estimulen l’exploració acurada del context i la història de la 
família, així com la inhuència de determinats esdeveniments vitals relacionats 
amb les crisis: esdeveniments vitals i fets estressants, com ara la mort d’un 
ésser estimat, una separació obligada o traumàtica, canvis d’habitatge per des-
nonament o similar, pèrdua d’ocupació, presó, etc.
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factors de fragilitat, els factors de risc de maltractament i els factors de protec-
ció, que es recullen en el Protocol tècnic. Estudi, diagnòstic i valoració. Infància i 

adolescència en situacions de risc de maltractament

l’Ordre BSF/331/2013
les llistes d’indicadors i factors de protecció dels infants i els adolescents i que 

factors de pronòstic
-

3.2.3. Factors de pronòstic

Alguns autors1 -
terrelacionades, permeten preveure les possibilitats i probabilitats que els pares 

-

1

Característiques de 
la situació  

de desprotecció. 
Gravetat del 

maltractament  
i impacte en 

l’infant/adolescent

Nivell d’incapacitat 
parental

Consciència del 
problema

Viculació afectiva  
i qualitat del vincle

Recursos familiars  
i xarxa de suport

Motivació de canvi 
en els pares

Nivell de violència 
intrafamiliar

Grau de cronicitat 
de la problemàtica 

familiar

Característiques 
de l’infant. Factors 

de resiliència/
vulnerabilitat

Demanda d’ajuda. 
Permeabilitat i resposta a 

la intervenció professional. 
Disponibilitat de recursos  

i serveis necessarisPronòstic  
de les  

capacitats 
parentals
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Drets Socials

Els processos 
tècnics dels 
Equips d’Atenció 
a la Infància i 
l’Adolescència 
(EAIA)

Processos clau o 
operatius de la fase 
d’estudi

Anàlisi, valoració  
i pronòstic

-

Altres autors2

La plasticitat estructural de la família -

interacció
en tres dimensions

- Emocional:

- Relacional: la família pot canviar de posició respecte a la posició inicial 

-

- Simbòlica: -

L’element autoreferencial: -

ressonàncies emo-
cionals, que incorporen les sensacions i emocions del personal professional, 

-

l’anàlisi de la xarxa i la disponibilitat 
dels recursos del territori.

d’acord amb tot el que s’ha exposat, podrem fer una avaluació 
de la situació de l’infant/adolescent i la seva família permetre 
prendre la decisió proposta tècnica i/o administrativa

Un bon pronòstic ajudarà a de[nir els objectius de la intervenció i els recursos 
que s’han d’incloure en el disseny i en l’elaboració del Pla d’intervenció, que 

2 Material de formació. B. Albizu i professionals dels EAIA de Barcelona.
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