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• Activitats comunitàries
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Objectius
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1. Què s’ofereix als EFCM, 
i de quins recursos 

disposen

2. Explorar la demanda i 
el perfil socioeconòmic 

dels usuaris

3. Examinar les barreres 
d’accés existents

4. Veure si l’oferta respon 
a les necessitats en els 

diferents barris

5. Estudiar els 
mecanismes de 

seguiment, control i 
avaluació

6. Proposar millores



Objectius:
Fases del projecte
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Fase I. Revisió de la literatura i exemples d’experiències
internacionals

Fase III. Propostes de millora

Fase II. Anàlisi del funcionament dels EFCM



Fase I. Revisió de la literatura i exemples 
d’experiències internacionals 
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• Molta rellevància en el desenvolupament dels nens en els
primers 1000 dies.

• A partir de l'úter, les primeres inversions esdevenen
acumulatives, augmentant el valor de les inversions en les
etapes posteriors de la vida i servint com a base per a les
habilitats i els desenvolupadors de capital humà en general.

• Taxes de rendibilitat molt altes i, per tant, inversions molt
rendibles, especialment per a les poblacions vulnerables.

Evidència: 
Formació i capital humà

01
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Evidència: 
Programes de criança/ parenting

01

• Intervencions o serveis dirigits a millorar les
interaccions entre pares i fills, advertint
coneixements, creences, actituds, comportaments i
pràctiques de criança a través de la formació, suport i
entrenador [Britto et al., 2017].

• Pot abastar la nutrició, la salut, l'estimulació infantil,
la criança positiva.

• Existeixen diferents modalitats d'implementació:
visites a la llar, trobades en grup basats en la
comunitat, visites a centres d'atenció primària.
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Evidència: 
Programes de criança/ parenting

01

• Desenvolupament infantil: Dues revisions de literatura consultades: una va trobar efectes positius en mitjana i
l'altra resultats mixtos (positius i nuls) [Rao et al.,2014; Pontoppidan et al., 2016].

• Resultats cognitius: Les revisions són consents en la millora sobre aquest outcome i sobre el llenguatge. No
obstant això, els efectes semblen ser més importants en països en desenvolupament i entre nens més pobres i més
joves [Arriagada et al., 2018; Filene et al., 2013; Britto et al., 2017; Rao et al., 2014; Aboud et al., 2015].

• Pràctiques i habilitats dels pares: No tots els estudis realitzats mesuren ambient de la llar o comportament dels
pares [Aboud et al., 2013; Hamadani et al., 2010; Aboud and Akhter, 2011; Nahar et al., 2012; Walker et al., 2004;
Attanasio et al., 2014; Filene et al., 2013 ].

• Inversió en activitats estimulants per als nens: En temps o en recursos, almenys vuit estudis han trobat
efectes [J-PAL, 2020].

Impacte
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• Donen suport i assistència en la seva pràctica diària a pares i a cuidadors professionals
brindant-los l'oportunitat de conèixer-se i intercanviar experiències.

• Originalment creats per a fer costat a professionals de l'atenció a la infància en la seva
professionalització.

• Són gratuïts, existeixen aproximadament 3.000 punts d'atenció gestionats per les autoritats
locals (l'ajuntament, la comunitat urbana o el centre d'acció social, associacions, mútues o
per un establiment administratiu públic). Estan dirigits per professionals de la primera
infància.

• Es desenvolupen moments col·lectius, trobades temàtiques, conferències, esdeveniments
festius fomentant la participació de cuidadors i pares. També ofereixen tallers educatius
(música, activitats manuals, etc.) que constitueixen moments de despertar i socialització dels
nens acompanyats de la seva assistent materna o de la seva cuidadora.

• En la missió dels RPE està oferir suport als cuidadors de nens, ja sigui en l'ocupabilitat dels
professionals, com en el suport a famílies, mitjançant moments compartits, guies i informació
concreta sobre la cura dels nens i les ajudes econòmiques.

Models internacionals02
França – Les relais petite enfance (relevos o
enlaces de primera infancia)
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Models internacionals02
Suècia – Familjecentral / Family Center
AMILJECENTRAL

• S'enfoquen en activitats de promoció de la salut (matern o infantil), prevenció
general i suport.

• Comparteixen ubicació amb llocs de salut materna, salut infantil, jardins
d'infants o llocs de serveis socials.

• El focus està posat sobretot en la salut i la prevenció, encara que també
reporten tenir objectius a disseminar informació i coneixement, crear xarxes,
reforçar el llenguatge i la integració.
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Models internacionals02
Canadà – LTP i NOBODY’S PERFECT

• Va ser dissenyat per a brindar a pares eines i
capacitació sobre la salut física, el creixement i salut
mental dels seus fills (des del naixement fins als 6
anys). El programa es va desenvolupar originalment
perquè l'utilitzin els visitadors domiciliaris que
treballen amb pares i nens multi-ètnics en risc i es va
adaptar per al seu ús en molts països en
desenvolupament.

• Basat en calendaris amb activitats i informació per a
famílies i formació per a treballadors.

• Programa de criança basat en la comunitat facilitat per a pares de
nens des del naixement fins als cinc anys per a donar suport a les
necessitats dels pares que són joves, solters, social o geogràficament
aïllats, o que tenen baixos ingressos o educació formal limitada.

• Els objectius són promoure la criança positiva, augmentar la
comprensió dels pares sobre la salut, la seguretat i el comportament
dels nens, ajudar els pares a desenvolupar les seves habilitats,
millorar l'autoestima i les habilitats d'afrontament, augmentar
l'autoajuda i el suport mutu, posar-los en contacte amb els serveis
comunitaris i recursos i ajudes a prevenir la violència familiar.

• El programa és propietat de l'Agència de Salut Pública del Canadà i
s'implementa en tot el país a través d'organitzacions provincials i
territorials.

Learning Through Play (LTP): NOBODY’S PERFECT:
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Models internacionals02
Jamaica – Reach Up Model

• Programa per a pares que brinda un curs de capacitació, estructurat per a
visitants domiciliaris, per ajudar els pares a millorar el desenvolupament dels seus
fills a través d'ensenyar als pares a ensenyar als seus fills, desenvolupar la
confiança en si mateixos i desenvolupar coneixements i habilitats, estimular
l'entorn i fomentar activitats entre visites.

• Inclou un currículum setmanal per a nens de 6 mesos a 42 mesos i ha estat
adaptat a Bangladesh, el Brasil, la Xina, Colòmbia, Guatemala, l'Índia, Madagascar,
el Perú i Zimbàbue.

• L'estudi de l'experiència de Jamaica és l'estudi més influent d'un programa de
visites domiciliàries en països en desenvolupament, i ha seguit els resultats dels
grups de tractament i control durant més de 30 anys per a la seva avaluació.
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Models internacionals02
Care for Child Development (WHO / UNICEF)

• Un paquet de capacitació que brinda informació i recomanacions
per l'estimulació cognitiva i el suport social per a nens petits, a
través d'interaccions entre el cuidador i el nen.

• El paquet guia als treballadors de la salut i a consellers per ajudar
les famílies a construir relacions més sòlides amb els seus fills.

• Existeix una forta evidència de la seva implementació al Pakistan.



Fase II. Anàlisi del funcionament dels EFCM 
(work in progress)
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• Els espais familiars de criança són un servei d’atenció a les famílies amb
infants de 0 a 3 anys.

• Consisteixen en sessions grupals dels infants acompanyats d’una
persona adulta de referència, que es reuneixen de forma regular, i en
què es combina el joc lliure dels infants amb una dinàmica grupal dels
adults, els quals conversen i comparteixen dubtes, estratègies i
experiències sobre el procés de criança, amb l’acompanyament i
orientació de dos o més professionals.

• La seva funció és la de facilitar un entorn educatiu i de criança en què
s’estimulin i desenvolupin els aprenentatges, socialització i autonomia
dels infants; el vincle positiu entre adults i infants; la confiança i
competències parentals dels adults, i les xarxes comunitàries informals
per a les tasques de criança.

Espais Familiars:
Definició i necessitat 

03

Definició:

• La major part de la petita infància no
està escolaritzada (53% o uns 21.000
infants).

• La ubicació dels centres no sempre
coincideix amb la densitat de nens
menors a tres anys.

Necessitat:
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• Usuaris: 16 espais i 651 infants i
famílies participants + ampliació.

• 6 del IMEB, 8 dels Districtes i 2 del
IMSS; 7 gestió directa i gestió
externalitzada amb prestació de
serveis.

• Preu: entre 5-23€ mensuals.

• Accés: llista d’espera per ordre
d'inscripció en la majoria dels casos.

Espais familiars de l’IMEB 
planificats en noves EBM*

Espais Familiars:
Oferta 

03
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Informació disponible
Segons fitxes: (actualitzat?)

• Dades d’ingrés i de baixa.

• Informació del nen o nena: edat.

• Informació del grup familiar: quantitat,
origen, situació d'ocupació, nivell d'estudis.

• Informació conegut aquest servei.

Segons “Dades de places al EFCM febrer 2022:

• Places ocupades i vacants per tipus, centre
i grup (de tots el centres?).

Informació útil / necessària
• Informació de contacte.

• Característiques familiars.

• Distribució de famílies per preu.

• Oferta d'activitats i espais per centre actualitzats.

• Informació de llistes d'espera.

• Connexió dels centres amb altres serveis de
l'Ajuntament.

Espais Familiars:
Informació

03



Propers passos

Proposta

Adaptació
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Fase I Fase II Fase III

• Revisió de la literatura 
• Casos d’estudi internacionals 

• Propostes de millora 

• Estudi de la documentació de l’Ajuntament

• Estudi de la documentació dels centres gestors. 

• Anàlisi dels usuaris

• Anàlisi documental
• Qüestionaris i entrevistes

• Entrevistes a les persones responsables espais 

familiars

• Grup de discussió amb famílies

• Grup de treball amb responsables i treballadors de la 

xarxa d’espais familiars

Propers passos:
Proposta

04
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Fase I Fase II Fase III

• Revisió de la literatura 
• Casos d’estudi internacionals 

• Propostes de millora 

• Estudi de la documentació de l’Ajuntament

• Estudi de la documentació dels centres gestors. 

• Anàlisi dels usuaris

+ qüestionaris centres

• Anàlisi documental
• Qüestionaris i entrevistes

• Entrevistes a les persones responsables espais 

familiars

• Grup de discussió amb famílies

• Grup de treball amb responsables i treballadors de la 

xarxa d’espais familiars

Propers passos:
Adaptació

04
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§ Juliol / Agost: Disseny i implementació del qüestionari: data límit: 10 de setembre.

§ 10 de setembre - 20 de setembre: (1) Entrevistes a les persones responsables als espais familiars.

(2) Grup de discussió amb famílies.

§ Primera setmana d'octubre: Grup de treball amb responsables i treballadors de la xarxa d’espais familiars: presentació de
resultats de treball, anàlisi de proposta de millora.

§ Fi d'octubre: presentació de document final.

Cronograma04

FASE I

2022

FASE II

FASE III

Maig Juny SetembreJuliol Agost Octubre



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

@KSNET_


