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1. Per què serveixen els Espais Familiars i quins models 

hi ha arreu del món? 

 
Alhora de dissenyar serveis i polítiques públiques és imprescindible fer ús de l’evidència. 

En primer lloc, ens permet generar nous serveis a partir del coneixement disponible sobre 

el que funciona, i el que no. D’altra banda, podem seguir generant nous coneixements, 

formant així un cercle virtuós. En aquest sentit, per a posar en context el procés de 

disseny d'un model de xarxa dels Espais Familiars de Criança Municipal (EFCM) de 

l’Ajuntament de Barcelona, s'ha recercat informació del coneixement acadèmic existent 

sobre els efectes de programes similars, així com d’experiències similars que s’hagin 

donat a d’altres territoris.  

Prenent com a referència el format dels EFCM de Barcelona, s’ha dut a terme una revisió 

de la literatura especialitzada sobre els potencials impactes que pot tenir sobre els infants 

i les seves famílies, i s’han buscat models similars per tal de conèixer les seves 

particularitats. 

 

1.1. Revisió de la literatura  

Els primers 1000 dies de vida dels nens i nenes són fonamentals per tal d’establir els 

elements clau per que puguin desenvolupar les seves capacitats presents i futures. 

Aquest període està caracteritzat per un gran canvi i una gran plasticitat a nivell cerebral, 

el que el converteix en una oportunitat clau per a que les polítiques públiques puguin 

incidir en la igualtat d’oportunitats de forma independent a la família en la que un nadó 

neix. En aquest sentit, diferents revisions de la literatura especialitzada han identificat 

quatre estratègies d'intervenció per part dels poders públics (Cannon et al, 2017): 

• Serveis proveïts en grup, com escoles bressol o grups de joc que apunten a 

l'estimulació i desenvolupament dels nens. 

• Serveis proveïts en grup, com escoles bressol o grups de joc que apunten a 

l'estimulació i desenvolupament dels nens. 
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• Visites a la llar, per a proveir Serveis individualitzats a pares per a millorar les seves 

capacitats i coneixements. 

• Transferències governamentals, d'efectiu o beneficiós (com ara alimentació, 

serveis de cura o de salut) proveïts directament a les famílies. 

Els espais familiars de criança municipal de Barcelona, per part seva, apareixen com una 

combinació entre les dues primeres categories, que apunten a la millora en les capacitats 

parentals per tal d’estimular el desenvolupament primerenc i la formació dels nens i 

nenes durant la petita infància. 

Aquestes intervencions tenen potencials impactes en diferents àrees del 

desenvolupament. Per exemple, en la formació i el capital humà. El capital humà es pot 

definir com les capacitats, les experiències i coneixement d'un individu o població en 

termes del valor que pot proveir i la capacitat d'aconseguir el seu potencial. La literatura 

especialitzada indica que hi ha un acord generalitzat sobre la importància de la inversió 

en els primers anys de vida com a fundacional per a la formació de capital humà 

(Arriagada et al, 2018).  

Específicament, una revisió d'evidència en països de ingressos mitjans i baixos va trobar 

que incentivar a pares, mares o cuidadors perquè interactuin i juguin amb nens de 0 a 3 

anys d'una manera estimulant millora el desenvolupament cognitiu d'aquests nens (com 

la seva capacitat de pensar, comunicar-se i connectar-se amb uns altres) i poden 

augmentar el temps i els recursos que els pares inverteixen en el desenvolupament 

infantil (J-PAL,  2020). 

Aquestes revisions també han trobat que la esimulación primerenca sembla generar 

majors efectes en els nens en situació de major vulnerabilitat, indicant que és possible 

que sigui en aquests escenaris on aquest tipus de pràctiques són més necessàries. 

Alguns estudis també van indagar sobre els canvis en les pràctiques dels adults cuidadors 

o pares. En aquest sentit, van trobar que aquests programes també modifiquen les 

pràctiques d'interacció amb els nens i nenes a la llar, i que les families participants tendien 

a invertir més temps i recursos en activitats d'estimulació en general (J-PAL,  2020). 

Finalment, és important conèixer quins són els efectes a llarg termini d'aquests 

programes, ja que la teoria indicaria que les intervencions en petita infància tenen efectes 

sobre els resultats educatius, d'ocupació i d’ingresos de les persones. En aquest sentit, 

un dels estudis més importants en aquest camp, ha realitzat un seguiment dels efectes 

d'una intervenció per més de 20 anys i ha trobat que els efectes del programa 
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persisteixen en el temps, millorant resultats en aquests tres components fonamentals, 

asi com també en tests de capacitat cognitiva (J-PAL,  2020). 

Les anàlisis a llarg termini també són importants per tal de conèixer la eficiència 

d'aquestes intervencions mitjançant avaluacions econòmiques. Aquestes semblen 

indicar que les intervencions durant el primer període de vida 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 (Cunha and 

Heckman 2007. Cunha, Heckman, Lochner, and Masterov 2006; Cannon et al, 2017). De 

la mateixa manera, existent evidència que indica que aquests programes poden finançar-

se a si mateixos, mitjançant els retorns generats en el llarg termini (Cannon et al, 2017). 

 

Programes de criança o parenting  

Els programes de criança o parenting, específicament, es defineixen com intervencions o 

serveis dirigits a millorar les interaccions entre pares/mares i fills/es, informant sobre 

coneixements, creences, actituds, comportaments i pràctiques de criança a través de la 

formació, suport i les mentories (Arriagada et al, 2018). Aquest camps poden versar sobre 

la nutrició, la salut, l'estimulació infantil o la criança positiva en general.  

La implementació d'aquests mètodes presenta una gran variació: aquests poden ser per 

intervencions d'ensenyament actiu, coaching, observació directa amb feedback o d’altres. 

Alguns elements destacats sobre el desenvolupament infantil a ensenyar són pràctiques 

d’alimentació, la relació entre els cuidadors i els infants, o el joc i la disciplina positiva. Les 

intensitats d'aquesta mena d’intervencions varia àmpliament i no necessàriament sembla 

haver-hi una relació directa entre el format que es realitza i els efectes que s’obtenen. 

Les revisions de la literatura especialitzada consultades troben impactes positius en el 

desenvolupament infantil, els resultats cognitius i el llenguatge, les pràctiques i habilitats 

parentals i la inversió en activitats estimulants per als nens i nenes en temps o en recursos. 

Aquests efectes semblen ser encara més importants en països en desenvolupament així 

com entre nens i nenes de famílies més pobres (J-PAL, 2020; Arriagada et al, 2018). 

Si analitzem els estudis que s’han dut a terme arreu del món veiem que no hi ha prou 

informació sobre l'impacte que aquest tipus de programes tenen sobre els cuidadors/es 

o els pares i mares, més allà que en les seves pràctiques de cures.  
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Les revisions esmenten alguns dels avantatges percebuts de les modalitats grupals o 

comunitàries d'aquesta mena d'intervencions. D'una banda, les iniciatives amb aquesta 

estratègia compten amb una auto-selecció de cuidadors motivats que assegura la 

regularitat del programa i incentiva el suport mutu entre pares i mares. A més, els 

programes de criança o parenting són menys costosos d'implementar que les 

intervencions individuals i, per tant, tenen un gran potencial d’escalabilitat. D'altra banda, 

la literatura especialitzada destaca que, per la seva naturalesa grupal, aquestes 

intervencions tenen més dificultats per a adaptar-se a casos individuals, dificulta la 

logística d'ajuntar nens i nenes de la mateixa edat i requereix la capacitat de les persones 

treballadores de saber desenvolupar activitats per a grups (Arriagada et al, 2018). 

Si bé la literatura especialitzada en aquest camp és conscient sobre el gran potencial de 

la inversió en l'estímul de la primera infància, també s'han trobat algunes barreres o punts 

de millora importants en termes d'implementació d'aquest tipus de programes. Una 

revisió de la literatura especialitzada destaca que diversos estudis ressalten la 

importància dels sistemes de seguiment, monitoratge i avaluació, així com de la 

importància de l'assistència al llarg de tot el programa. Així mateix, també es destaca el 

potencial de la implementació d’aquest tipus de programes en contextos comunitaris i 

grupals, donada la possible interacció amb altres serveis i l'escalabilitat de l'oferta 

(Arriagada et al, 2018). 

 

1.2. Els Espais Familiars arreu del món 

Per tal de posar en context dels EFCN de l'Ajuntament de Barcelona, a més d’analitzar els 

seus potencials impactes, s’ha dut a terme una revisió de models d'intervencions similars 

arreu del món. L'objectiu és el de comparar el model de gestió, l'àmbit al qual pertanyen 

i/o prioritzaven, així com el servei que proveeixen cadascun d’ells. 

A continuació, es descriuen els models més rellevants per a Barcelona, en termes de 

similitud, abast i informació disponible. Mitjançant aquesta revisió es destaca que el 

model de Barcelona és l'únic entre els analitzats que depèn de l'àmbit d'educació. En 

canvi, la resta de les intervencions són gestionades o bé per l'àmbit de salut o bé pel de 

serveis socials. Probablement per aquest mateix motiu, molts d'aquests models 

s'enfoquen a proveir serveis de salut tant als infants, com a les seves famílies i a proveir 

informació de criança o altres serveis rellevants per a les famílies amb nens en els seus 

primers anys de vida. Una altra diferència rellevant és que molts dels models estudiats es 
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dirigeixen específicament a les poblacions en major situació de vulnerabilitat de la 

societat, mentre que el model de Barcelona, si bé compta amb espais on es prioritzen les 

famílies amb majors necessitats derivades de serveis socials, no es concentra 

específicament en aquest col·lectiu a nivell agregat. 

França – Les relais petite enfance (RPE) 

Aquest servei te l´objectiu de donar suport i 

assistència en la seva pràctica diària a pares 

i a cuidadors professionals brindant-los 

l'oportunitat de conèixer-se i intercanviar 

experiències, malgrat que originalment 

havien estat creats per a fer costat a 

professionals de l'atenció a la infància en la 

seva professionalització. 

En la seva missió, els RPE inclouen oferir suport als cuidadors de nens (de 0 a 3 anys), 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. 

Administrativament depenen de la “Caisse Nationale Des Allocations Familiales” , 

equivalent a la seguretat social i estan dirigits per professionals de la primera infància. 

Actualment, són gratuïts i 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).  

El servei consisteix en el desenvolupament de moments col·lectius, trobades temàtiques, 

conferències, esdeveniments festius fomentant la participació de cuidadors i pares. 

També ofereixen tallers educatius (música, activitats manuals, etc.) que són moments de 

desenvolupament i socialització dels nens acompanyats de la seva assistent materna o 

de la seva cuidadora. 

Àmbit: “Caisse Nationale Des Allocations 

Familiales” - Seguretat social 
Anys de participació: “petite enfance” (0-3 

anys) 
Objectius: Doble: llocs de discussió amb 

altres pares i professionals de la primera 
infància i lloc d'informació per a pares i 
professionals de la primera infància 
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Suècia – Familjecentral (Family Center) 

Aquest servei suec s'enfoca en activitats de 

promoció de la salut (matern o infantil), 

prevenció general i suport a la família, encara 

que també reporten tenir objectius a disseminar 

informació i coneixement, crear xarxes, reforçar 

el llenguatge i la integració. 

Es desenvolupa compartint ubicació amb llocs de salut materna, salut infantil, jardins 

d'infants o llocs de serveis socials amb l'objectiu de reunir la major part dels serveis que 

puguin necessitar els nens, pares o futurs pares. i depèn administrativament del àrea de 

salut. 

El focus està posat sobretot en la salut i la prevenció, i manifesta que els seus objectius 

són reduir: 

• Mala salut física, mental i social entre els infants 

• La desigualtat en la salut entre els infants  

• El risc que els infants acabin entre els sistemes de seguretat de la societat 

 
 

Canadà –Nobody´s Perfect 

Aquest és un programa de criança basat en la 

comunitat 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 seus 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 de l'Agència de Salut Pública del Canadà i s'implementa en tot el país a 

través d'organitzacions provincials i territorials. 

Àmbit: salut 
Anys de participació: sense clarificar 

Objectius: secundar tot el que 
promogui la salut i el benestar dels 
pares i fills 

Àmbit: salut 
Anys de participació: 0 a 5 anys 
Objectius: secundar tot el que 
promogui la salut i el benestar 
dels pares i fills 
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El programa funciona a través de facilitadors capacitats que creen una atmosfera 

amigable, segura i sense prejudicis on els pares col·laboren per a decidir en què volen 

aprendre i es col·labora per a fomentar l'autoajuda i el suport mutu. 

El programa va dur a terme una avaluació on van trobar que els pares, mares i cuidadors 

participants van augmentar la seva confiança en les seves habilitats de criança, capacitat 

per a fer front a l'estrès, habilitat per a resoldre problemes, autosuficiència i 

independència i freqüència d'interaccions positives entre pares i fills, ús de tècniques de 

disciplina positiva i accés al suport de parells/social/comunitari. 

 

Jamaica – Reach Up Model 

El Reach Up es un programa per a pares i mares que 

ofereix un curs de capacitació, estructurat per part 

de visitants al domicili, per ajudar a les persones 

cuidadores a millorar el desenvolupament dels seus 

fills a través d'ensenyar als pares i mares a ensenyar 

als seus fills, desenvolupar la confiança en ells 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 3,5 anys, i ha estat adaptat a 

Bangladesh, el Brasil, la Xina, Colòmbia, Guatemala, l'Índia, Madagascar, el Perú i 

Zimbabwe. 

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. 

Els seus resultats indiquen que els beneficis es componen en el temps i que són positius 

en indicadors de desenvolupament cognitiu i social, en salut, educació i ingressos (Walker 

et al., 2011; Attanasio et al., 2014).   

 
 

  

Àmbit: salut / serveis socials 
Anys de participació: 0 a 3,5 anys 
Objectius: Desenvolupament 
d'habilitats parentals i estímul 
temprano. 
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2. Anàlisi del funcionament dels Espais Familiars de 

Criança Municipal de Barcelona 

En aquesta secció s’analitza el funcionament dels Espais Familiars de Criança Municipal 

(EFCM) oferts a la ciutat de Barcelona.  Primer, es descriuen les necessitats que aquests 

busquen atendre, així com les funcions que se’n deriven. Seguidament, s’explica quina és 

l’oferta del servei i quines diferències s’han identificat a la localitat de Barcelona. També 

es descriu quina metodologia s’ha utilitzat al llarg del procés de la recerca i es conclouen 

els principals resultats obtinguts.  

Els resultats de l’anàlisi del funcionament dels EFCM són d’especial importància atès que 

l’objectiu principal de l’actual estudi és el d’identificar bones pràctiques que puguin 

afavorir i incorporar-se en el model de Xarxa d’EFCM. D’aquesta manera, les conclusions 

obtingudes a través de l’anàlisi permeten establir un seguit de propostes a tenir en 

consideració tant pels propis espais com per a la xarxa, i que es desenvolupen a la següent 

secció.  

2.1. Els Espais Familiars de Criança Municipal de 

Barcelona 

Els EFCM de Barcelona es caracteritzen per ser un servei d’atenció a les famílies amb 

infants de 0 a 3 anys. A diferencia dels models internacionals exposats anteriorment, els 

EFCM de Barcelona són gestionats pel departament d’Educació. Així, la seva funció és la 

de facilitar un entorn educatiu i de criança en què s’estimulin i desenvolupin els 

aprenentatges, la socialització i l’autonomia dels infants; el vincle positiu entre adults i 

infants; la confiança i competències parentals dels adults; i finalment, les xarxes 

comunitàries informals per a les tasques de criança.  

Davant el context on la major part de la petita infància no està escolaritzada -és a dir, un 

53% dels infants de 0 a 3 anys, que són uns 21.000 infants- sorgeix la necessitat d’oferir 

un servei alternatiu a les escoles bressol que tingui per objectiu estimular el 

desenvolupament infantil, la millora dels vincles dels infants amb els seus cuidadors, la 

contribució a l’autoconfiança i a les expectatives dels pares i mares, així com la generació 

de capital cultural i social mitjançant xarxes de suport mutu.  
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Font: Ajuntament de Barcelona 

 

L’oferta actual per al curs 2022-2023 és de 1.200 places per infants i famílies distribuïdes 

en 23 espais (veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Aquests 23 espais 

varien en quant a la seva gestió: 6 són gestionats per l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona (IMEB); 8 pels propis districtes; 2 per l’Institut Municipal de Serveis Socials 

(IMSS); i els 7 restants tenen una gestió directa i externalitzada amb prestació de serveis. 

 

  

Il·lustració 2. Mapa dels 23 Espais Familiars de 
Criança Municipal de Barcelona, curs 2022-2023. 
Il·lustració 1. Mapa dels 23 Espais Familiars de Criança Municipal de Barcelona, curs 
2022-2023. 
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2.2. Metodologia de recerca 

Per tal de poder analitzar el cas de Barcelona i els seus EFCM, la recerca s’ha iniciat amb 

una revisió documental de la informació disponible sobre els mateixos. Aquesta 

recaptació d’informació s’ha realitzat mitjançant una investigació bibliogràfica de la 

informació que l’Ajuntament de Barcelona ha facilitat a l’equip investigador.  A més a més, 

s’ha estat amb contacte amb l’equip de l’Ajuntament de Barcelona i, a través de les 

reunions amb aquest, s’ha pogut obtenir informació valuosa també inclosa en el present 

informe.  

Aquest conjunt d’informació inicial, han facilitat establir el marc teòric a partir del qual 

s’ha realitzat una revisió de la literatura existent, presentada a la secció anterior. A través 

de la revisió de la literatura que ha permès conèixer el context actual dels Espais Familiars 

en altres regions del planeta, s’ha desenvolupat la segona fase de l’estudi en el qual 

s’analitzava el funcionament actual dels diferents EFCM. L’objectiu principal d’aquesta 

fase és conèixer com funcionen els diferents espais d’acord amb els sistemes de gestió. 

Amb una perspectiva transversal, s’identifiquen bones pràctiques que permetin aplicar-

se en altres centres i que ajudin a la pròpia Xarxa dels EFCM de Barcelona. 

Així, la metodologia utilitzada per a obtenir tota la informació necessària ha estat diversa. 

Atès que l’objectiu de la recerca és incorporar les visions de tots els agents involucrats 

(treballadors/es, gestors/es, famílies participants i famílies no participants), s’ha 

compaginat també diverses metodologies d’investigació qualitatives.  

Il·lustració 3. Perspectives incloses a la recerca, metodologia i número d'unitats 
analitzades. 
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En primer lloc, s’ha realitzat una reunió amb els gestors dels diversos EFCM de Barcelona 

on s’ha validat el model de fitxa d’inscripció i els indicadors que permeten fer un 

seguiment de la activitat a dins dels centres. Aquesta reunió, que ha tingut lloc gràcies a 

la convocatòria per part de l’equip de l’Ajuntament de Barcelona, ha facilitat el contacte 

de l’equip investigador amb els gestors dels EFCM per al desenvolupament d’entrevistes 

i visites. Dels centres voluntaris identificats a la reunió, s’ha seleccionat una mostra de 

quatre centres per incorporar la perspectiva dels diversos models de gestió. Els centres 

seleccionats per a fer les entrevistes a les gestores han estat: 

 

• EFCM Cotxeres Borrell 

(Gestionat pel Districte) 

• EFCM La Bòbila (Gestionat pel 

Districte) 

• EFCM Socioeducatiu Aurora 

(Gestionat per l’IMEB i l’IMSS) 

• EFCM Els Gats (Gestionat per 

l’IMEB) 

 

Els centres seleccionats per a fer les visites han estat: 

 

• EFCM Cotxeres Borrell 

(Gestionat pel Districte) 

• EFCM La Saleta (Gestionat pel 

Districte) 

• EFCM Socioeducatiu Aurora 

(Gestionat per l’IMEB i l’IMSS) 

• EFCM Els Gats (Gestionat per 

l’IMEB) 

 

Amb aquesta mostra, en segon lloc, s’ha contactat amb el gestor de cadascun dels 

centres per a la realització d’una entrevista. A més, els gestors han facilitat que 

posteriorment es realitzin visites als seus espais. Els objectiu de les visites en aquests 

EFCM són varis. La visita al centre permet, per una banda, fer una observació de les 

característiques de l’espai on es desenvolupen les activitats així com les dinàmiques que 

es generen amb aquestes. Per l’altra, permet el contacte amb treballadors/es i les 

famílies participants per tal d’entrevistar-les en el mateix centre.  

 

 



 
 

13 
 

Il·lustració 4. Procés i metodologia de la recerca. 

 

 

Per últim, la perspectiva de les famílies que actualment no participen ni han participat en 

un passat, s’ha realitzat un grup focal amb un conjunt de quatre famílies residents a 

Barcelona, amb fills i filles menors de 3 anys i que no han participat mai en les activitats 

dels EFCM. 
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2.3. Resultats obtinguts de la recerca dels Espais 

Familiars de Criança Municipal de Barcelona 

 
Pendent Intro (triple visión infant – família – comunitat) 
 

2.3.1. Missió i definició: Què són i quin objectiu persegueixen? 

Un Espai Familiar de Criança Municipal (EFCM) es defineix com un equipament educatiu 

adreçat als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, que ofereix un context de benestar i 

desenvolupament i que està pensat com un espai d’atenció i acompanyament 

socioeducatiu a les famílies. 

A l’hora de definir la missió dels espais familiars trobem diferents maneres de concebre 

aquest servei. L’objectiu del servei varia en funció de l’agent que el defineix. 

Així doncs, tant gestors com treballadors coincideixen en dir que els espais familiars 

persegueixen un doble propòsit; per una banda, la socialització entre els infants que hi 

assisteixen i dels infants amb els seus adults acompanyants, i, per una altra banda, 

l’acompanyament per part de les professionals del centre als familiars dels infants en 

relació amb les seves pròpies experiències com a pares/mares de família. 

A diferència dels gestors, els treballadors dels espais plantegen un tercer objectiu com a 

molt important; el fet de fomentar la relació entre els adults acompanyants dels infants 

amb la intenció de què es creï comunitat o tribu que es pugui preservar al llarg del temps, 

tot creant vincles que vagin més enllà de l’espai familiar. Es pot constatar a través de les 

entrevistes que pels gestors aquest no és necessàriament una finalitat, sinó més aviat 

quelcom desitjable que pot donar-se o no, però en tot cas, no ho perceben com una 

prioritat del servei. 

A la majoria dels espais els familiars qui acompanyen als infants a l’activitat són les mares, 

tot i que amb els canvis en la durada de les baixes paternals, el percentatge de pares que 

acompanyen als infants s’ha incrementat. Molts acompanyants també són els avis/àvies 

així com les seves cuidadores.  

En aquest sentit, el fet que molts dels infants assisteixin acompanyats per cuidadores que 

no estan directament involucrades en el nucli familiar, i que a més, moltes vegades 

aquestes no comprenen la llengua vehicular dels professionals del servei i del grup, 
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dificulta molt aconseguir aquesta fita de crear comunitat i fer tribu i també impedeix 

aconseguir l’objectiu d’enfortir el vincle familiar pare/mare i infant.  

Així doncs, tots els agents coincideixen a dir que a diferència de les escoles bressol, on el 

focus està posat en el desenvolupament dels infants, els espais familiars posen el focus 

en el nucli familiar i en consolidar i enfortir el seu vincle.  

La missió dels espais familiars passa doncs per vetllar per la petita infància; tot promovent 

i potenciant el desenvolupament de l’infant en un context socialitzador. 

Una de les línies d’actuació dels espais familiars és l’acció social amb col·lectius amb 

necessitats específiques o més desfavorits, per aquest motiu aquests espais tenen un 

valor molt preventiu, ja que poden ajudar a evitar situacions d’aïllament creant xarxes de 

suport i ajuda mútua, com també a detectar riscos. 

Tot i això, hem pogut constatar que la inclusió no és necessàriament un objectiu 

primordial en els espais. Si bé es menciona la priorització de places per a famílies que 

venen derivades dels Serveis Socials, la realitat és que no és molt freqüent rebre-les. El 

desconeixement del servei, els horaris o els desplaçaments per arribar al servei poden 

ser algunes de les barreres que fan que aquest perfil de família no estigui aprofitant 

aquest recurs. Una hipòtesi presentada per una gestora és que aquests espais en estar 

dissenyats per fer activitats en grup, no els hi resulten còmodes, ja que fan més evidents 

les seves vulnerabilitats. Aquest argument podria explicar que els Espais Familiars situats 

en zones de les ciutats amb un nivell socioeconòmic més alt tinguin major demanda i 

fidelització per part de les famílies, i que aquestes a més agraeixin la presència dels 

professionals. A les famílies més vulnerables aquesta figura del professional no els hi 

agrada tant, ja que la perceben més com una figura de control i no se senten còmodes. 

Tot plegat podria explicar que aquest tipus de famílies o bé no arribin al servei o bé si 

arriben, però no es fidelitzin. 

- Referència als espais socioeducatius 

Per part de la majoria de les famílies la seva motivació a l’hora de portar als infants a 

l’espai familiar és causada per la recerca d’espais segurs i ben equipats. La majoria 

d’aquestes no tenen com a objectiu socialitzar amb altres adults i fer comunitat, tot i que 

una vegada estan dintre i aquesta socialització es dona de manera natural per les 

dinàmiques que es proposen, moltes comenten que és un punt molt positiu del servei. 
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2.3.2. Serveis: Què ofereixen? 

El servei consta de diferents programes: 

(Comentar amb Ajuntament sobre què entenem per servei/activitat/programa) 

o Espai de Joc i Relació: activitat basada en el joc espontani, la trobada i l’intercanvi 

per a infants menors de tres anys i el seu adult referent. 

o Espai Nadó: activitat adreçada a mares i pares amb nadons de 0-9 mesos. Espai 

per l’orientació a les famílies on es faciliten pautes de criança i estimulació 

primerenca. 

o Tallers Familiars: jocs i dinàmiques d’expressió (corporal, plàstica, musical...) on 

l’infant i l’adult gaudeixen i experimenten amb diferents materials i músiques. 

o Casal d’estiu en família: activitat d’estiu per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. 

o Anem a la ludoteca (escoles d’educació especial): espai de joc i relació per 

alumnes amb necessitats educatives especials i els/les seus/ves mestres. 

o Xerrades periòdiques: en relació amb l’educació i la criança dels fills/es. 

o Activitats intergeneracionals: amb l’objectiu de promoure les relacions 

intergeneracionals i el reconeixement social de la gent gran. 

o Jornades puntuals en períodes de vacances: vinculades a les festes de Nadal. 

 

Durant les entrevistes es menciona en tots els casos que es celebren trobades 

d’aproximadament 3 hores, un o dos cops per setmana, que l’horari sigui flexible pel que 

fa a entrades i sortides és quelcom que demanen i aprecien les famílies. 

El temps lliure es divideix, a grans trets, en tres moments: un moment més d’arribada i 

joc individual que dona peu a una acollida més individual, un altre moment més de 

tertúlia o conversa entre els familiars i amb les treballadores i un altre moment de joc en 

comú on es fa una proposta d’activitat al grup. En alguns espais acaben les sessions 

cantant algunes cançons i ens comenten que és un dels moments preferits dels infants i 

les famílies.   

A gairebé tots els Espais s’observa un seguit d’espais ben diferenciats:  

o Entrada (on deixar les sabates) – 4 espais dels visitats el tenien  
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o Sala principal gran plena de mobles i joguines – 4 espais dels visitats el 

tenien 

o Cuina/menjador on poder fer el té/cafè – 2 espais el tenien 

o Pati exterior – 1 espai el tenia 

o Despatx per les treballadores – 2 espais el tenien 

No tots els Espais tenen un espai físic per poder separar el moment de joc i de tertúlia 

entre les famílies, aquest fet impedeix que els familiars de manera més relaxada puguin 

compartir un té o un cafè i xerrar sobre temes d’interès comuns a la vegada que els 

infants juguen lliurement. Els Espais que no tenen aquesta possibilitat remarquen que és 

molt necessari poder tenir un espai adequat i preparat per ambdós moments.  

L’oferta de places es genera exclusivament a partir de la capacitat física de cada 

equipament i de la quantitat de treballadores que hi hagi. Així doncs, queda en evidència 

que l’oferta no està relacionada amb la demanda de les famílies i això fa que en alguns 

Espais la llista d’espera per accedir al servei siguin veritablement llargues. En alguns 

districtes la raó de no ampliar l’oferta és a causa de compartir els espais amb altres 

activitats. 

2.3.3. Metodologia: Com es treballa? 

Pel que fa a la metodologia, aquesta es basa en la lliure exploració dels espais i els 

materials per part dels infants i les seves famílies, i aquesta llibertat de moviment i 

exploració és  valorada positivament tant per les famílies que hi assisteixen com per les  

treballadores de l’Espai, que no els hi agradaria que canviés aquesta dinàmica.  

El joc lliure permet a les treballadores adaptar les joguines i les estacions que hi hagi 

aquell dia en funció dels nens i famílies que sàpiguen que hi aniran. D’aquesta manera, si 

saben que un nen l’altre dia va estar jugant molta estona amb una joguina en particular, 

el pròxim dia que hi va, li tornen a treure per a ell. 

De la mateixa manera, tots valoren molt positivament i com un dels punts forts del Servei 

que hi hagi un acompanyament real  a les famílies i que les treballadores no tinguin un 

paper merament de control i presència durant el servei com si passa a les ludoteques, on 

les treballadores fan un paper més de monitoratge i no acompanyen ni fan 

assessorament familiar. 
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Els hi agrada que de tant en tant se’ls hi ofereixin xerrades sobre temes d’interès variats 

sempre que es mantinguin les estones de joc lliure per als infants.  

Després de cada sessió en alguns equipaments, les treballadores prenen nota d’allò que 

creuen important recollir o tenir en compte de cada família i  abans de cada sessió, 

llegeixen les anotacions que van fer l’últim dia. D’aquesta manera poden reprendre els 

temes que creguin necessaris o fer observacions concretes. En aquestes anotacions es 

reflecteixen les seves pròpies observacions sobre la sessió i les dinàmiques que es donen. 

També les preocupacions, suggeriments o comentaris que fan les famílies, per així 

mantenir un registre real de les diferents situacions familiars que es presenten i actuar 

en conseqüència. 

La regularitat és un aspecte clau per donar peu a espais que generin la comoditat i 

confiança suficient perquè es produeixi l’intercanvi d’informació entre les famílies i les 

treballadores i entre els familiars mateixos. Si les famílies canvien massa sovint d’horari i 

per tant de grup o s’absenten de les sessions, aquest clima de confiança és quasi 

impossible de generar.  

Sembla que moltes famílies no perceben els Espais Familiars com a un equipament 

educatiu amb el qual cal mantenir un compromís d’assistència o informar de les 

absències, sinó com un Servei Públic al qual hi van quan poden i al qual no cal donar 

majors explicacions.  

En aquest sentit, molts Espais Familiars han generat sistemes i regles internes 

d’assistència tot demanant uns mínims de sessions per mantenir la plaça i avisant a les 

famílies del risc de perdre la plaça si la situació no canvia. 

 

2.3.4. Resultats: Com es valora el servei? Quins indicadors hi ha? 

Valoració del servei per part de las famílies: 

Com hem vist, les famílies busquen inicialment, als espais familiars, trobar un espai segur 

i ben equipat per passar temps amb els seus infants. Per tant, la socialització amb altres 

famílies no és una de les seves motivacions però, un cop fet ús del servei, i es genera 

aquest vincle amb la comunitat, són moltes les famílies que ho destaquen com un dels 

punts més favorables de la participació a un EFCM. 
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Les famílies valoren molt positivament la xarxa de contactes que es genera a partir 

d’assistir a l’Espai Familiar i també l’oportunitat de dur a terme activitats en família, ja 

que diuen no hi ha molta oferta a la ciutat en general. 

Remarquen la gran qualitat dels espais i la gran varietat i qualitat de materials i joguines 

que troben a l’espai i comenten la dificultat de trobar a la ciutat espais on poder sentir-

se còmodes i tranquils amb infants d’aquestes edats. D’aquí la gran valoració dels espais 

familiars, on no només troben el que busquen sinó que, un cop formen part, 

descobreixen l’acompanyament de les professionals que també escolten, recullen i 

acompanyen les seves demandes i inquietuds relacionades amb la criança i el seu paper 

com a pares i mares tot fent l’acompanyament en el repte de ser pares i mares des del 

reconeixement de la capacitat parental. 

Pel que fa a les famílies amb maternitats i paternitats recents, es valora molt positivament 

el fet de poder tenir un lloc on poder assistir i compartir amb altres mares i pares que es 

troben al mateix moment vital i que podrien no trobar al seu cercle social proper. 

Aquestes famílies busquen sobretot suport emocional per transitar aquest moment vital 

tan desconegut i assessorament pel que fa als reptes de la criança, cura i salut  dels seus 

nadons.  

Entre les famílies que hi assisteixen als espais trobem dues tipologies.  Aquelles que han 

decidit no portar els seus fills a l’escola bressol o que no han aconseguit plaça, però volen 

que els infants puguin socialitzar amb altres infants un o dos dies a la setmana. Aquestes 

famílies normalment s’apunten a sessions matinals. La seva prioritat és l’estimulació de 

l’infant amb les activitats proposades per les professionals de l’espai i que l’infant pugui 

compartir temps de joc amb altres infants de la seva edat. 

Un altre tipus de famílies són les que compatibilitzen l’escola bressol amb l’espai familiar, 

aquestes normalment s’inscriuen a les sessions de la tarda, just després de l’escola 

bressol. Aquest tipus de famílies s’incrementa en número durant els mesos que fa fred, 

ja que les famílies busquen activitats que es portin a terme en espais interiors. Aquest 

tipus de famílies tenen com a prioritat trobar un lloc segur i preparat per als infants, amb 

joguines i materials vistosos, on poder compartir temps de qualitat amb els seus fills i 

filles, perquè durant el dia treballen.  

Aquesta diferència entre els tipus de famílies i de les seves necessitats reals fa que els 

grups de matí i tarda tinguin un tarannà diferent. En els grups de matí és molt habitual 

trobar també famílies que tenen infants molt petits i que ells encara estan de baixa 

maternal o paternal, així doncs també busquen molt assessorament pel que fa a temes 
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de cura dels nadons i a formacions específiques relacionades amb la criança, la salut i el 

desenvolupament dels infants.  

 

Recull d’indicadors: 

Pel que respecta a la gestió de la informació tant de les famílies assistents com de les 

activitats generades,  el volum i detall recollit per cada espai és més aviat heterogeni. A 

través de la facilitació d’alguns exemples per part de l’Ajuntament de Barcelona i amb les 

visites als EFCM seleccionats, s’ha pogut contrastar que no existeix un mètode unificat 

per a la recollida d’informació sobre l’activitat a dins de cada grup i de cada centre.   

Així doncs, els centres no disposen d’una plantilla comuna per a recollir informació sobre 

les famílies i els infants que assisteixen als espais. Pel curs actual i els anteriors, la 

informació recollida a les fitxes d’inscripció és força heterogènia. Si bé alguns centres 

recollien més detalls de la família i l’infant el qual acompanyaven, d’altres recollien menys 

informació.   

Un altre element important són els indicadors de seguiment que facilitin la comprensió 

global de l’activitat de cada centre i cada grup. En aquest sentit, durant l’anàlisi també 

s’ha identificat com aquests indicadors no són iguals per a tots els centres que ofereixen 

aquest servei. Si bé s’ha detectat que els que pertanyen al paraigües de gestió de l’IMEB 

tenen un mínim d’indicadors que s’han de traslladar a finals d’any, quan es comparen els 

indicadors entre models de gestió, el grau del detall de la informació recollida és més 

diversa. En alguns centres aquesta informació és molt completa i detallada mentre que 

per a altres, la informació no recull tant detall: solament informació sobre el número de 

famílies que estan inscrites, el número d’altes i el número de baixes. 

Paral·lelament, durant les entrevistes amb les treballadores, aquestes han expressat la 

necessitat d’agilitzar aquesta recopilació d’informació. Actualment, la recollida i el trasllat 

de la informació els treu temps que aquestes no poden dedicar a altres tasques també 

necessàries per al desplegament de les activitats diàries.  
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