
 

 
 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
 

 
 
 

MODELS D’ATENCIÓ PRIMERENCA: UNA 
REVISIÓ DE LA LITERATURA 

 

 

 
 

Sara Bagur Pons 
 
 
 
Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció  

(Especialitat/Itinerari d’Educació) 

Centre d’Estudis de Postgrau 

 

Any Acadèmic 2019-20 

 

 

 

 

 

  



 

2



3

 
 

MODELS D’ATENCIÓ PRIMERENCA: UNA 
REVISIÓ DE LA LITERATURA 
 
 
Sara Bagur Pons 
 

 

Treball de Fi de Màster 

Centre d’Estudis de Postgrau 

Universitat de les Illes Balears 

Any Acadèmic 2019-20 

 

 

Paraules clau del treball:  

Atenció Primerenca, família, desenvolupament professional, qualitat del servei, revisió 

de la literatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Tutor/Tutora del Treball: Sebastià Verger Gelabert



RESUM. El propòsit de l’Atenció Primerenca es oferir un servei de qualitat per a l’òptim 

desenvolupament i autonomia dels infants i treballar per la qualitat de vida i el benestar familiar. El 

model actual d’intervenció està focalitzat en les pràctiques centrades en la família, basades en el 

desenvolupament de competències familiars, el reconeixement de les fortaleses i el suport a la 

família i a la comunitat, on els professionals han d’actuar com a col·laboradors per donar resposta a 

les necessitats dels progenitors. Aquest treball té per objectiu realitzar una revisió sistematitzada de 

la literatura per analitzar les investigacions empíriques en el camp de l’Atenció Primerenca i 

identificar aspectes que indueixen a noves investigacions. Es varen seleccionar i analitzar un total 

de 33 articles. Els resultats mostraren que tot i aplicar el model centrat en la família, hi ha obstacles 

per desenvolupar pràctiques participatives degut a la carència de formació professional. A més, es 

precisa major investigació en la relació professional-família, el benestar familiar, el 

desenvolupament de nous programes i l’actitud dels professionals per millorar la qualitat dels 

serveis d’Atenció Primerenca. 

PARAULES CLAU: Atenció Primerenca; família; desenvolupament professional; qualitat del 

servei, revisió de la literatura  

ABSTRACT. The purpose of Early Childhood Intervention is to provide a quality service for the 

optimal development and autonomy of children and to advocate for quality of life and family well-

being. The current model of intervention is focused on family-centered practices. These are based 

on development family competence, on recognising strengths and on supporting the family and 

community, where professionals must act as partners to respond to parents' needs. This academic 

work aims to conduct a systematized review of the literature, to analyze empirical research in the 

field of Early Intervention and to identify aspects that lead to new research. A total of 33 articles 

were selected and analyzed. The results show that despite family-centered model, there are 

obstacles to participatory practices due to the lack of professional training. In addition, more 

research is needed on the professional-family relationship, family welfare, the development of new 

programs and the attitude of professionals to improve the quality of Early Intervention services. 

KEYWORDS: Early Intervention; family; professional development; percieved quality, literature 

review  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1. Introducció 

Els primers anys de vida configuren i constitueixen un període important des del punt de vista físic, 

emocional i psicològic. És l’etapa on s’articulen les capacitats que influiran en la vida de cada 

persona. Aleshores, les necessitats dels infants associades a trastorns o alteracions en el 

desenvolupament s’han d’abordar de manera precoç. L’Atenció Primerenca és l’àmbit referent en la 

prevenció i intervenció de les discapacitats en la primera infància, la qual cosa fa que sigui una 

disciplina insubstituïble pel futur de la societat (Millá, 2005).  

Actualment, l’Atenció Primerenca ha avançat sota diferents teories i paradigmes que plantegen el 

paper de la família com a referent clau per confeccionar el procés d’intervenció. Així mateix, hi ha 

aspectes que requereixen d’investigació per plantejar i reestructurar els models i programes per a 

una millor qualitat de vida familiar, així com per unificar aquestes propostes, entenent que s’ha de 

prioritzar la família i no sols els dèficits i necessitats de l’infant (Fernández, Serrano, McWilliam i 

Cañadas, 2017). A més, diverses investigacions reconeixen limitacions existents en la pràctica 

professional, involucrats en el canvi de model i en la implicació de l’àmbit familiar. Per això, 

emergeix la necessitat de generar nou coneixement en tant a la comparació i anàlisi dels models des 

del punt de vista dels progenitors i els professionals (CERMI, 2017; Díaz, 2019; Fernández et al., 

2017; Mas et al., 2018). 

El propòsit d’aquest estudi és identificar i analitzar les investigacions que s’han dut a terme en tant 

a la qualitat dels serveis, el grau de satisfacció familiar, la qualitat de vida familiar, l’empoderament 

i la relació professional-família d’acord amb els dos models d’intervenció que articulen les actuals 

pràctiques d’Atenció Primerenca. La finalitat posterior és realitzar la tesi doctoral amb l’objectiu de 

crear nou coneixement per millorar les pràctiques de prevenció i intervenció en l’àmbit de l’Atenció 

Primerenca i incentivar la qualitat dels serveis tenint com a referent principal la veu dels familiars i 

els professionals.  

  

El treball s’estructura en sis apartats. Primer s’ha elaborat un breu marc conceptual per tal de situar 

el lector en el camp de recerca bibliogràfica i poder aportar una pinzellada teòrica de referencia de 

l’Atenció Primerenca. Seguidament, s’exposen els objectius del treball així com la metodologia i els 

resultats obtinguts. Finalment, es proposa el projecte de tesi doctoral, s’especifiquen les limitacions 

i les principals conclusions que es recullen de la investigació.  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2. Marc conceptual 

2.1 Atenció Primerenca: origen i evolució 

 2.1.1 Àmbit internacional. 

Durant els darrers seixanta anys, el concepte d’Atenció Primerenca ha passat per diferents etapes 

que han contribuït a que, actualment, es consideri una disciplina imprescindible per al 

desenvolupament dels infants. Els orígens es remunten al voltant del 1960, amb l’inici de programes 

d’interès en el camp marcats per un model mèdic-assistencialista que pretenia donar resposta a les 

deficiències psíquiques, sensorials o físiques dels infants (Díaz, 2019; Rouse, 2012). L’objectiu 

d’aquests programes era “recuperar o rehabilitar les àrees afectades del desenvolupament” (Romero, 

Gálvez, Belda i Millá, 2015, p. 72) atorgant un paper passiu a l’entorn i a la família, de manera que 

s’associava el fenomen a l’estimulació precoç (Belda, 2016; Romero, Barajas i Gálvez, 2015). 

Aquest model centrat en l’infant és avui en dia sinònim d’exclusió social, ja que l’afectació de les 

discapacitats o els trastorns implicava la institucionalització en centres específics. 

Posteriorment, la dècada dels vuitanta fou significativa en tant al canvi de filosofia de l’Atenció 

Primerenca. L’increment en l’interès científic a Europa i a Nordamèrica oferí resultats per millorar 

la intervenció dels programes (Romero et al., 2015). A més, el 1989 amb l’aprovació per les 

Nacions Unides de la convenció sobre els Drets dels Infants, va reconsiderar el desenvolupament 

ple dels infants així com la responsabilitat col·lectiva de totes les institucions públiques, de totes les 

organitzacions i, en síntesi, de tota la ciutadania mundial (CERMI, 2017; ONU, 1989). Aleshores, 

va emergir un nou paradigma enfocat en l’interès i la importància de contemplar el paper de les 

famílies durant el procés d’intervenció amb l’infant (Giné, García, Vilaseca i Balcells, 2008), on 

l’equip multidisciplinar de professionals planificaven d’acord amb les necessitats familiars. Per tant, 

el model tradicional centrat en l’infant va passar a un model d’intervenció que participaven de 

forma activa el nen, la família i el seu entorn així com l’increment i la diversitat de professionals 

(Romero et al., 2015). 

Aquest canvi de paradigma s’hauria de contextualitzar a partir de diferents teòries que impulsaren i 

fonamentaren les noves i actuals pràctiques. Principalment, la influència prové del model ecològic 

de Bronfenbrenner (1979), el model transaccional de Sameroff i Chandler (1975), la teoria sobre la 

9



modificabilitat cognitiva estructural de Feuerstein (1980), el model del desenvolupament precoç i 

factors de risc de Guralnick (1998) i la teoria dels sistemes familiars de Leal (1999). 

El model ecològic explica que el desenvolupament humà es construeix a partir de les interaccions  

relacionals que els subjectes practiquen en els diferents entorns, com a la llar, a l’escola, al barri o a 

la comunitat, sigui de manera directa o indirecta (Bronfenbrenner, 1987). Així naixien els conceptes 

de microsistema, mesosistema, exosistema i macrosistema, que estan englobats els uns dins els 

altres i que canvien durant el moment vital. Aleshores, en el camp de l’Atenció Primerenca obté 

importància la coherència entre les intervencions i els contextos on es desenvolupi la intervenció 

(Giné et al., 2008). A més, s’han de considerar les característiques personals, l’ambient i les 

interaccions per aconseguir la màxima integració en els entorns naturals on l’infant desenvolupa la 

vida (Cañadas, 2012; Martínez i Calet, 2015; Rouse, 2012). 

El model transaccional aporta que el desenvolupament és el resultat de les interaccions dinàmiques 

de l’infant amb la família i el context social. Doncs, no es poden contemplar les experiències amb el 

medi independentment de les vivències personals (Sameroff i Fiese, 2000). La relació infant-

ambient és responsable de l’aprenentatge i el desenvolupament, per tant la figura més important és 

la dels progenitors (Perera, 2011). 

La teoria sobre la modificabilitat cognitiva estructural de Feuerstein (1980) demostra que el 

desenvolupament cognitiu prové de l’exposició directa de l’individu amb els estímuls ambientals 

que tenen influència en la maduració mitjançant les experiències culturals. Remarca la importància 

de la bona interacció amb l’ambient, ja que el desenvolupament cognitiu no té límits. Aquesta teoria 

exposa que hi ha factors distals -genètics, orgànics, ambientals i maduratius- i factors proximals -

experiències d’aprenentatge, condicions i contextos. Per tant, l’entorn actiu ha d’oferir una 

organització de la vida de l’infant per provocar una modificació cognitiva, ha de reforçar 

positivament originant un desequil·libri per poder crear canvis, ha de provocar desafiaments, ha 

d’apostar per l’heterogeneïtat d’entorns i ha de basar-se en la mediació individualitzada (Pereira, 

2011)   

D’altra banda, la teoria dels sistemes familiars entén que la família “és un sistema complex amb les 

seves pròpies i úniques característiques i necessitats” (Leal, 2008, p. 9), de manera que la unitat 

familiar és major que la suma de les seves parts, basant-se en que qualsevol vivència i experiència 
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d’un dels membres provoca canvis i efectes en la resta. Per això, l’entorn ambiental i social són 

factors irreversibles per entendre la unitat familiar. Cada família compta amb el seu passat, present i 

futur, així com amb sistemes socials més amplis que influeixen en la unitat (Leal, 2008). D’acord 

amb Díaz (2019), aquestes premisses concreten de manera més explicita els principis del model 

transaccional.  

Cal emfatitzar també la importància de les aportacions del neuroconstructivisme, ja que considera 

que el desenvolupament prové en gran mesura de les interaccions amb l’entorn, on “les persones 

importants i l’ambient tenen relacions d’interdependència sobre els factors genètics, orgànics i 

cel·lulars de l’infant” (Díaz, 2019, p. 21), ja que és un procés dinàmic i bidireccional. Aleshores, 

existeixen infinites variables tant externes com internes que fan que el cervell de cada persona sigui 

únic.  

En síntesi, aquestes potents aportacions tenen elements comuns que constitueixen les bases de 

l’actual paradigma de l’Atenció Primerenca, que es vertebren per (Pereira, 2011, p. 145): 

- Els intercanvis socio-comunicatius de l’infant amb el medi. 

- L’infant com a agent actiu del seu aprenentatge. 

- L’aprenentatge es dona en contextos naturals. 

- Els objectius de la intervenció han de tenir sentit per dur a terme les rutines diàries. 

- Els reforços són naturals. 

- Els progenitors són agents principals durant la intervenció. 

Per tant, l’evidència contínua i crítica entre l’ecologia i la biologia indica que el disseny de les 

intervencions en el període inicial te efectes determinants al llarg de la vida. Aleshores, la qualitat 

de l’entorn durant la primera infància representa “la pedra angular del desenvolupament 

humà” (GAT, 2018, p. 9) i del progrés de les societats. 

Cal també incidir en l’evolució en tant als models d’Atenció Primerenca que han donat peu a la 

perspectiva actual del fenòmen. Espe-Sherwind (2008) detalla quatre models d’intervenció 

diferents: 
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- Model centrat en el professional: la figura del professional és d’expert, el qual dictamina els 

objectius i el programa per satisfer les necessitats de l’infant. La família ha de confiar amb el 

professional en la presa de decisions.  

- Model familiar: tant els professionals com les famílies són capaces d’intervenir, tot i que els 

professionals segueixen identificant quines són les necessitats primàries que s’han de 

prioritzar.   

- Model enfocat en la família: els professionals veuen a les famílies com a usuàries i 

consumidores del servei. Amb la seva ajuda les famílies poden escollir entre diverses opcions 

d’intervenció.  

- Model centrat en la família (MCF): els professionals i les famílies actuen en igualtat de 

condicions. Les necessitats són identificades pels progenitors i la intervenció va enfocada a 

capacitar-los per arribar a un adequat funcionament familiar.  

D’acord amb Cañadas (2012), el MCF suposà que el rol dels professionals fos el de col·laborador, 

mobilitzant les ajudes necessàries per al funcionament familiar. A més, emergeix l’equilibri de 

poder on les relacions professional-família tenen com a premissa bàsica capacitar als progenitors. 

Llavors, la filosofia general del MCF inclou (Leal, 2008, p. 13): 

- Concebre la família com un sistema de suport social. 

- Reconèixer la importància del context de vida familiar en el desenvolupament de les persones. 

- Centrar-se en les fortaleses y els recursos familiars. 

- Creure que les famílies poden desenvolupar i augmentar els seus sentiments de capacitat. 

- Donar autoritat i capacitar a la família perquè pugui funcionar de manera més eficaç en el seu 

entorn. 

 2.1.2. Àmbit nacional. 

A Espanya, els inicis de l’Atenció Primerenca se situen entre finals dels 70 i principis dels 80, amb 

una evolució similar a la de l’àmbit internacional, però amb grans diferències en cada comunitat 

autònoma i, inclús, a dintre d’una mateixa autonomia. L’aparició i el desenvolupament de l’Atenció 

Primerenca ha vingut de la mà de la implicació de “les Unitats de Rehabilitació, dels centres de 

l’IMSERSO (1981), de les iniciatives d’Associacions de Pares i d’altres entitats associades als 

Serveis Socials” (Belda, 2016, p. 219). IMSERSO (2004) identifica la transició política espanyola 

12



com una de les implicacions que han modificat els recursos de les persones amb discapacitat fent de 

la diversificació local un punt clau, la qual cosa implica que el camp de l’Atenció Primerenca es va 

veure afectat. A més, especifica que la publicació del Pla d’Acció per les Persones amb discapacitat 

(1997-2002), juntament amb els documents sorgits del Programa de la Unió Europea Helios II, 

foren la base sòlida per la redacció del Llibre Blanc d’Atenció Primerenca (2000), el Manual de 

Bones Pràctiques de FEAPS (1999) o diferents recomanacions per a millorar els serveis d’Atenció 

Primerenca.  

Actualment, els propòsits bàsics de l’Atenció Primerenca es troben en contradicció a l’hora de dur-

los a la pràctica. La situació a Espanya és irregular, minoritària i desigual, sense renovacions des de 

la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 

en situació de dependència (CERMI, 2017), la qual exposava l’adopció d’un plà integral d’Atenció 

Primerenca pels infants menors de tres anys per facilitar la rehabilitació de les capacitats físiques, 

intel·lectuals i mentals. A més, el GAT (2018) exposava que no hi havia articulades unes “senyes 

d’identitat bàsiques i comuns entre les diferents CC.AA. i les xarxes de serveis presenten una 

normativa, un finançament i una organització desigual” (p. 5). Per aquest fet, el CERMI explica la 

necessitat de proveir un model universal, inclusiu i gratuït, ja que una part de la població no pot 

rebre l’atenció dels serveis. Seguint amb el marc legal, el 26 d’Octubre de 2017 s’aprovà una 

proposició de no llei per “harmonitzar l’atenció infantil primerenca en totes les Comunitats 

Autònomes” -per la Comissió de la Infància i Adolescència del Congrés dels Diputats (GAT, 2018, 

p. 10). 

L’any 2011 es publicà un estudi elaborat pel GAT relacionat amb el model d’Atenció Primerenca 

que configurava l’estat espanyol i determinà que un 75% de les intervencions es realitzaven a 

l’infant en particular, un 14% involucraven també a les famílies i un 12% es duen a terme als 

entorns naturals (Díaz, 2019). Dos anys després, el mateix grup de professionals investigà la realitat 

de l’Atenció Primerenca a Espanya i demostrarà que la població atesa pels serveis era de 46.309 

infants que corresponia a un 1,35% de la població infantil, tot i que la població diana hauria d’haver 

cobert un 10,25% de la població diana amb necessitats de suport dels serveis d’Atenció Primerenca. 

D’altra banda, varen evidenciar la discriminació del serveis en funció de l’habitatge de les famílies, 

ja que no s’arribava a les zones rurals. L’estudi conclou amb la reivindicació de la necessitat 

d’actualitzar la legislació espanyola en el camp referent en Atenció Primerenca (GAT, 2013). A més, 

les estadístiques del 2017 mostraren que la població d’infants d’entre 0 a 5 anys era de 2.552.268, 
13



dels quals un 10% era població que precisava Atenció Primerenca, arribant a ser 255.227 infants. 

Aleshores, es reclama un model universal i inclusiu perquè totes les famílies i infants que 

requereixin d’un servei d’Atenció Primerenca rebin el suport necessari (GAT, 2018). 

2.2. Definició, principis i objectius de l’Atenció Primerenca 

El concepte d’Atenció Primerenca s’ha vist modificat per l’evolució de les experiències, les bones 

pràctiques i les investigacions científiques que s’han dut a terme durant les darreres dècades, en 

diversos àmbits -neurociència, biologia molecular, psicologia evolutiva, pedagogia, antropologia, 

sociologia-, per tal de proporcionar un enfocament que agrupi les bases biològiques, socials i 

culturals del desenvolupament infantil. Diversos autors han aportat definicions rellevants d’Atenció 

Primerenca (vegeu Taula 1): 

Taula 1 

Definicions d’Atenció Primerenca

AUTOR ANY DEFNICIÓ

Dunst 1985
La provisió de suport a les famílies dels infants per part dels membres de xarxes de 
suport social formal o informal, que repercuteixen tant directa com indirectament als 
pares, la família i el funcionament de l’infant (Cañadas, 2012). 

Gutiez, Sáenz i 
Valle

1993
L’atenció primerenca és el conjunt de tècniques educatives que tenen per objecte a 
l’infant i a la família i per finalitat atendre la falta d’estímuls i els problemes 
d’aprenentatge. 

Trivette, Dunst i 
Deal

1997
Recursos que ofereixen serveis per respondre a les necessitats de l’infant i la família 
(Cañadas, 2012).

Andréu 1997
L’abordatge interdisciplinari i un procés d’actuació basat en la complementarietat, 
globalitat i unificació del procés de detecció, diagnòstic i intervenció als menors de 
0-6 anys amb deficiència o alteració del desenvolupament.

Shonkoff i Meisels 2000
Els serveis multidisciplinars que s’ofereixen als infants des del seu neixement fins als 
cinc anys, amb l’objectiu de fomentar la salut i el benestar infantil (Cañadas, 2012).

Dunst 2004
Suposa un enfocament divergent al tradicional, tant per la conceptualització com per 
la seva implementació (Cañadas, 2012).

Comissió Europea 2005

És un conjunt d’intervencions per infants petits i les seves famílies, en un determinat 
moment de la vida d’un infant, que avarca qualsevol acció realitzada quan l’infant 
necessiti suport per: assegurar i millorar l’evolució personal, reforçar les pròpies 
competències de la família i fomentar la inclusió social de la família i l’infant (Díaz, 
2019).
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Actualment, els professionals espanyols segueixen la definició del concepte que apareix publicat al 

Llibre Blanc de l’Atenció Primerenca, elaborat per la Federació Estatal d’Associacions de 

Professionals d’Atenció Primerenca amb el suport del Real Patronato sobre Discapacidad, (GAT, 

2000), el qual defineix l’Atenció Primerenca com:   

El conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de 0-6 anys, a la família i a 

l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més prest possible a les necessitats 

transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o 

que tenen risc de patir-los. (GAT, 2000, p. 12) 

Possiblement, la necessitat d’establir les pautes comuns al territori nacional de manera cohesionada 

sobre els itineraris dels infants amb discapacitat de 0-6 i la transcendència a les comunitats 

autònomes fa que aquest document sigui d’important rellevància en el cap de l’Atenció Primerenca 

(GAT, 2005). El document detalla de manera específica els principis bàsics, els modes d’actuació, 

les característiques dels equips multidisciplinars i el conjunt d’intervencions dirigides a l’infant, a la 

família i l’entorn. Elaboren l’Organització Diagnòstica per a l’Atenció Primerenca (ODAT) com a 

conveni de dades amb un vocabulari comú i unificat adreçat a tots els professionals de l’Atenció 

Primerenca. 

D’acord amb GAT (2000), l’“organigrama actual de l’Administració Pública en els àmbits 

competents en matèria d’Atenció Primerenca són: Sanitat, Serveis Socials i Educació” (p. 10), els 

quals han de possibilitar mesures per a la prevenció, la detecció precoç sobre els riscs de 

deficiències i la intervenció amb el fi d’arribar al màxim desenvolupament físic, mental i social. El 

desenvolupament infantil és el resultat de la interacció entre els factors genètics -específics de cada 

Dunst 2009
La provisió o la movilització de suports i recursos a les famílies d’infants petits, 
xarxes socials informals i formals que directa o indirectament influeixen i milloren el 
sistema familiar i el comportament de l’infant i el seu funcionament (Díaz, 2019).

Nota. Font: Elaboració pròpia

Taula 1 

Definicions d’Atenció Primerenca

AUTOR ANY DEFNICIÓ
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persona- i els ambientals -d’ordre biològic, psicològic i social. Aleshores, s’ha de focalitzar la 

intervenció dels trastorns del desenvolupament considerant el moment evolutiu i les necessitats de 

l’infant en tots els àmbits que pugui presentar. Per tant, s’ha de considerar la “globalitat, tenint en 

compte els aspectes intrapersonals, biològics, psicosocials i educatius, propis de cada individu, i els 

interpersonals, relacionats amb el seu propi entorn, família, escola, cultura i context social” (GAT, 

2000, p. 13). 

Convé fer ressaltar, que el principal objectiu de l’Atenció Primerenca és:  

Que els infants que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los, 

rebin, seguint un model que consideri els aspectes bio-psico-socials, tot allò que des de la 

vessant preventiva i assistencial pugui potenciar la capacitat de desenvolupament i benestar, 

possibilitant de forma més completa la seva integració en el medi familiar, escola i social, 

així com la seva autonomia personal. (GAT, 2000, p. 14) 

Els nivells d’intervenció (vegeu Taula 2) estan dividits en tres estadis (GAT, 2000); la prevenció 

primària, que dona resposta a “evitar les condicions que puguin implicar l’aparició de deficiències o 

trastorns en el desenvolupament” (p. 15), la prevenció secundària que “té per objectiu la detecció i 

el diagnostic precoç dels trastorns en el desenvolupament i les situacions de risc” (p. 16) i la 

prevenció terciària, la qual “agrupa totes les activitats dirigies a un infant i al seu entorn amb 

l’objectiu de millorar les condicions del seu desenvolupament” (p. 22). Aquestes premisses s’hauran 

de dur a terme mitjançant les relacions entre els programes, serveis i el context dels infants i de les 

famílies, per afavorir la salut, l’educació i el benestar social. 

Taula 2 
Nivells d’intervenció de l’Atenció Primerenca

NIVELL ÀMBIT COMPETÈNCIA

PRIMARI

SANITARI

Programes de planificació familiar, d’atenció a la dona embarassada, detecció de 
metabolopaties i vacunes, informar dels factors de risc i de la prevenció, atenció 
pediàtrica primaria, actuacions hospitalàries i sanitàries en general.  
Els serveis de Pediatria en Atenció Primerenca són importants en tant a la prevenció 
dels trastorns del desenvolupament i en situacions de risc, i han d’estar dirigits a tota 
la població infantil.
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PRIMARI

SOCIAL
Prevenció de situacions de risc social i de maltracte al menor. S’ha d’atendre a la 
família de manera conjunta afavorint el benestar i el desenvolupament de l’infant. 

EDUCATIU
Donar suport a l’infant i a la família en els centre d’Educació Infantil (a partir dels 3 
anys). Prevenir els trastorns del desenvolupament i oferir un entorn estimulant per a 
les poblacions de risc.

SECUNDARI

SANITARI

OBSTETRICIA

Etapa prenatal: atenció a l’embarassada en les situacions de risc, 
donant informació, suport i orientació. Es derivarà als serveis 
especials d’alt risc biològic, psicològic o social si és oportú. Es 
detectarà els trastorns d’origen biològics associats a una posterior 
discapacitat.

NEONATOLOGIA

Etapa perinatal: atenció a infants amb alt risc de presentar 
deficiències, trastorns o alteracions en el desenvolupament. La 
unitat neonatal proporcionarà el seguiment evolutiu dels signes 
compatibles amb un trastorn en el desenvolupament i les mesures 
terapèutiques adaptades a la situació.

PEDIATRIA

Etapa postnatal: és el principal agent de la detecció primerenca. A 
partir de l’observació i la informació aportada pels pares pot 
analitzar les diferents situacions de risc. Ha de proporcionar un 
adequat seguiment evolutiu de la població infantil per a la detecció 
dels trastorns durant els primers anys.

SOCIAL
Detectar els factors de risc social pel desenvolupament infantil (baixos ingressos 
econòmics, mares adolescents, drogodependència, marginació social…)

EDUCATIU

Observar i detectar l’aparició de problemes en les capacitats i comportaments bàsics 
per l’aprenentatge, així com variacions en el procés evolutiu (desenvolupament 
psico-afectiu, alteracions en el comportament). És fonamental la coordinació amb 
els professionals dels Serveis Socials.

FAMILIAR Via important de detecció mitjançant la interacció diària.

TERCIARI

Va dirigida a l’infant, a la família i a l’entorn. L’objectiu és atenuar o superar les disfuncions en el 
desenvolupament, prevenir els trastorns secundaris i modificar els factors de risc en l’entorn 
immediat de l’infant. L’objectiu prioritari és que la família comprengui la realitat del seu fill, les 
capacitat i les limitacions. La planificació ha d’estar pensada amb caràcter global i de forma 
interdisciplinari.

Nota. Font: Elaboració pròpia a partir de GAT (2000)

Taula 2 
Nivells d’intervenció de l’Atenció Primerenca

NIVELL ÀMBIT COMPETÈNCIA
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A més, s’ha de garantir el dret a la prestació del servei i l’adaptació a les situacions i necessitats de 

cada infant. L’Atenció Primerenca ha de ser un servei (CERMI, 2017; Díaz, 2019; GAT, 2000; GAT, 

2018): 

- Públic: d’acord amb dret subjectiu a rebre el servei a tots els infants i famílies que ho 

necessitin. 

- Universal: amb caràcter preventiu i assistencial, que arribi a tots els infants que per qualsevol 

raó estiguin en situació de vulnerabilitat evolutiva. 

- Accessible, gratuït, descentralitzat i ubicat: s’ha de donar suport a la proximitat del l’infant per 

facilitar l’equitat, evitar els factors d’estrès, promoure l’autonomia i la inclusió social i 

personalitzar l’atenció individual. 

- Comunitari i sectorial: amb base territorial definida i estable que permeti entendre la 

comprensió i flexibilitat adaptativa de les dinàmiques socials. 

- Estable: un repte de futur és l’estabilitat de la xarxa de serveis per assegurar la qualitat i fer 

eficaços els processos de vinculació amb els infants i la família. 

- Interrelacionat: integrada en unitats funcionals locals formades per dispositius d’atenció a la 

infància dels àmbits de sanitat, educació i serveis socials. 

- Especialitzat: interdisciplinar o transdisciplinar d’alta especialització professional. 

- Participatiu: a partir de la col·laboració continua de totes les parts -infants, famílies, xarxa de 

professionals i administracions. 

- Autònom: dispositius que actuïn durant tot el circuit d’atenció complet -prevenció, detecció, 

valoració i diagnòstic, intervenció i avaluació, alta o derivació. 

2.3 Model Centrat en la Família 

L’Atenció Primerenca ha de permetre el màxim desenvolupament i autonomia dels infants, però 

també, la qualitat de vida i el benestar familiar i unes millors condicions per viure a l’entorn natural 

-llar, escola, comunitat- (CERMI, 2017). El model actual d’intervenció en Atenció Primerenca se 

centra en la família per tal de què els progenitors puguin desenvolupar les habilitats parentals 

mitjançant les eleccions i la participació en la vida dels seus fills (GAT, 2005). És fonamental que 

durant el procés les famílies expressin les seves creences, les expectatives, els sentiments i la 

història familiar perquè l’avaluació, la planificació i la intervenció sigui significativa i no apareguin 

resistències (Giné et al., 2008). Per tant, el MCF es basa en:  
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La creença de que les persones són membres de famílies i les famílies són part d’un entorn 

ecològic major. (…) La pràctica centrada en la família es dona quan els professionals veuen 

créixer i prosperar el seu paper com a companys que ajuden a les famílies. (Leal, 2008, p.  

58) 

Cal entendre que les famílies són dinàmiques amb característiques individuals que les identifiquen. 

Per això, és imprescindible conèixer què és important per la família, quins són els seus valors i les 

creences, el moment que es troba la família i quines són les visions de futur, assabentar-se de les 

rutines, conèixer els suports que reben i com perceben les necessitats del seu fill (Díaz, 2019). 

Aleshores, les premisses bàsiques del MCF són (Leal, 2008): 

- La família com unitat de suport. La família és el nucli central d’atenció i les seves necessitats i 

el seu benestar són un dels pilars bàsics del procés. Això ajuda a contextualitzar la situació, les 

preocupacions i prioritats de la família determinen el camí per assolir els objectius plantejats 

(Dunst, 2000). 

- La família escull. Els progenitors han de tenir veu per poder exposar les seves preferències i 

els professionals han de respondre a aquestes necessitats. Les famílies prenen decisions en 

col·laboració amb els professionals. Considerar aquestes implicacions dels progenitors és, 

probablement, un dels majors reptes, ja que els centres han de reflexionar com atendran la 

implicació i la participació dels pares, així com quin serà el propòsit de la intervenció (Giné et 

al., 2008). 

- Suports basats en les fortaleses. Es deixa de banda l’orientació patològica enfocada als dèficits 

i es centra en els punts forts. L’objectiu és capacitar (empowerment) a les famílies perquè 

puguin desenvolupar-se de manera efectiva i, així, promoure una millor qualitat de vida. 

Capacitar significa “crear oportunitats per a que els membres siguin més competents, 

independents i autosuficients” (Leal, 2008, p. 49), de manera que els suports que es consideren 

més adequats són els que impliquen als progenitors de manera directa (Dunst, 2000). 

Així doncs, els professionals han d’abandonar el model d’expert per tal de promoure l’elecció dels 

progenitors en tant a la millora de les seves necessitats. Per això, cal contemplar la rellevància de 

les actituds dels professionals -confiança positiva, creença en l’evolució de l’infant i la família-, ja 

que ajuden que els progenitors tinguin una visió positiva dels problemes rutinaris i, al mateix temps, 

a recuperar la satisfacció i la confiança en el suport que li donen als seus fills (Giné et al., 2008). 
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Per dur a terme aquest model, cal que els equips dels serveis realitzin pràctiques de capacitació. 

Aquestes es construeixen a partir de pràctiques de relació i pràctiques de participació (Dunst i 

Trivette, 2009): 

- Pràctiques de relació: es basen en l’escolta activa, l’empatia, les creences i els valors, les 

fortaleses familiars i la comunicació efectiva com a part de la intervenció dels professionals. 

- Pràctiques de participació: es basen en l’ús de competències i habilitats familiars i el 

desenvolupament de noves capacitats dels progenitors durant la intervenció. Aquestes 

pràctiques impliquen canvis significatius pels professionals, ja que suposa modificar els 

suports i la manera d’entendre als progenitors com a col·laboradors iguals del procés.  

Seguint amb aquesta proposta, Dunst i Trivette (2009) identifiquen dos tipus de principis que 

marquen les intervencions dels professionals; els principis conceptuals, els quals proporcionen el 

com i de quina manera s’implementen les pràctiques, és a dir, els principis d’acció, i els principis 

operacionals, els quals construeixen un conjunt de pràctiques d’intervenció i avaluació que 

diferents professionals utilitzen per treballar i donar suport a les famílies. Aquests principis 

operatius donen peu a l’ús d’escales d’avaluació, entrevistes i auto-informes per poder identificar 

les fortaleses, les necessitat i les fonts de recursos i suports. 

D’altra banda, McWilliam (2010) va proposar el model d’intervenció basat en rutines, el qual és una 

pràctica concreta per intervenir amb el MCF. L’autor determina cinc components per contextualitzar 

la intervenció: 

- Ecologia familiar: conèixer els suports naturals de la família, les persones significatives per 

l’infant i quin paper adopten durant la vida diària. Per obtenir la informació, s’utilitza 

l’Ecomapa que és una representació gràfica que facilita als professionals i a la família 

identificar la xarxa de suports naturals per la intervenció. 

- Avaluació basada en rutines: promou la identificació dels objectius específics per l’infant i per 

la família. L’eina eficaç per extreure aquesta informació és l’entrevista basada en rutines, la 

qual permet obtenir un anàlisis extens i detallat sobre el funcionament de l’infant i la família i 

poder acordar un pla de suport familiar.  
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- Professional de referència: concreta la intervenció del servei mitjançant un sol professional de 

referència que dona suport a l’infant i a la família, el qual s’ha de recolzar en la resta de 

l’equip de professionals.  

- Visites efectives a la llar: es basen en una planificació que doni resposta a les necessitats de 

l’infant i la família de manera que conjuntament es pugui analitzar els interessos per donar 

suport a les rutines diàries del nucli familiar.  Les visites a la llar doten de “l’espai per una 

vertadera col·laboració amb la família” (Díaz, 2019, p. 118). 

- Col·laboració i assessorament a l’escola: el suport no s’ha de dirigir exclusivament a l’infant i 

la família, sinó que s’ha d’incloure als professionals que estiguin en contacte directe en 

l’entorn natural de l’infant. Aquí l’entrevista basada en rutines a l’aula és pot analitzar 

mitjançant l’“Escala d’Avaluació de les percepcions docents sobre les Rutines i Implicació 

dels Nens”. La consulta col·laborativa s’identifica per la definició del problema, la cerca de 

solucions i l’avaluació de la solució de manera conjunta (Díaz, 2019). 

Cal fer especial menció en l’elaboració dels objectius conjunts entre els professionals i la família, de 

manera que permetin a tots els agents implicats avaluar el nivell d’abastament. Per això, els 

objectius han de vertebrar-se en una sèrie de criteris i característiques (Díaz, 2019): 

- Assolibles: tot i que han de suposar un repte, aquest ha de ser possible. 

- Realistes: adequat al nivell de recursos. 

- Adequats: en el moment evolutiu de l’infant. 

- Rellevants: han de suposar un avanç en les capacitats de l’infant i en la qualitat de vida 

familiar. 

- Mesurables: s’ha de detallar com, quan i on s’ha de treballar i com s’avaluarà el resultat.  

- Comprensibles: tots els agents implicats han d’entendre el perquè de l’objectiu. 

2.4 Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca 

Els Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) són els serveis autònoms 

que tenen per objectiu l’atenció a la població infantil de 0-6 anys que presenta trastorns en el 

desenvolupament o que té risc de patir-los (GAT, 2000). A Espanya, els primers SEDIAPs sorgiren 

al voltant dels anys 70 i, fins l’actualitat, han experimentat una constant evolució per adequar-se a 
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les demandes d’atenció per part de la població infantil. Això ha implicat la coexistència de diferents 

models de SEDIAP tot i que mantenen el mateix objectiu:  

Proporcionar l’atenció que precisen tots els infants que presenten trastorns o disfuncions en 

el seu desenvolupament -sense exclusió en funció de l’origen, el tipus i el grau dels 

mateixos o que estan en situació de risc biològic, psicològic o social. (GAT, 2000, p. 23) 

Els SEDIAPs, com a dispositius multidisciplinars, operen com a nuclis en les xarxes de serveis de 

la infància donant orientació, globalitat, efectivitat, continuïtat, coordinació i equitat per atendre les 

necessitats detectades a partir del respecte als drets de les persones (GAT, 2018). Aquests serveis 

han d’oferir suport a les famílies i als professionals de manera que han de ser estructures 

reconegudes per l’Estat de manera estable, flexible i autònoma (GAT, 2005). 

Actualment, el concepte de qualitat del servei és el principal referent a l’hora de dur a terme  les 

intervencions. Ponte et al. (2004) va elaborar una guia de 147 indicadors per mesurar l’eficàcia del 

servei i la seva qualitat a partir del consens d’un grup d’especialistes del camp. Va enfocada a cinc 

nivells: comunitat, família, infància, centre i programa, amb l’objectiu de poder contrastar les 

pràctiques professionals, disposar de nuclis d’avaluació dels procediments i resultats, gestionar els 

procediments dels serveis, estimular iniciatives de canvi, disposar de formació i investigació, 

proporcionar coherència i col·laboració entre diferents iniciatives i facilitar a les famílies la 

identificació i participació durant el procés.  

A partir d’aquestes premisses, Millà (2005) detalla que els criteris de qualitat dels SEDIAPs 

faciliten la millora i l’optimització dels processos de gestió i intervenció, els quals de manera 

paral·lela tenen un valor de consolidació pel camp d’Atenció Primerenca. De manera paral·lela, 

s’identifica el factor de qualitat del servei a partir de nivells d’excel·lència de quatre variables; la 

població, la intervenció, la gestió i l’organització (vegeu Taula 3). 
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Un altre factor imprescindible en tant a la qualitat és l’elaboració d’un Programa Individualitzat 

d’Atenció Primerenca, el qual s’estipula amb la col·laboració de la família i és el document que 

serveix de guia i referència pels professionals en cada intervenció, ja que els diagnòstics, les 

valoracions, les orientacions i els objectius que s’han d’assolir hi estan detallats. A més, serveix com 

a referència per l’avaluació del procés (GAT, 2005). 

Taula 3 

Variables d’Excel·lència de l’Atenció Primerenca

VARIABLES CATEGORIES EXCEL·LÈNCIA

POBLACIÓ

DETECCIÓ I DERIVACIÓ
SEDIAP són responsables d’una zona local i reben els 
casos derivats de sanitat que venen derivats dels serveis 
socials o educació

POBLACIÓ DIANA S’atén a la població infantil de 0 a 6 anys en situació de 
nivell I i II de la ODAT.

ÀREES S’atenen totes les àrees -motora, cognitiva, comunicativa, 
afectiva, relacional- tant de l’infant com de la família.

INTERVENCIÓ

CENTRADA Es necessari l’estudi i intervenció de l’infant, la família i 
els entorns naturals.

TÈCNIQUES Es personalitza cada programa i s’escull l’entorn natural 
d’intervenció més eficaç i sostenible. 

INFORMACIÓ

Amb el model transdisciplinar es comparteix la 
informació dels professionals i és un professional el que 
assumeix la responsabilitat de comunicació i intervenció, 
essent el referent de l’equip.

GESTIÓ

QUALITAT Disposar del segell de Qualitat Professional GAT.

DADES
Històries Clíniques Úniques Sanitàries (Intranet) i 
coordinades amb les bases de dades dels serveis socials i 
educació.

SEDIAP Xarxa localitzada i associada a l’espai sanitari públic.

ORGANITZACIÓ

COORDINACIÓ Coordinació entre serveis forma part de la intervenció a 
partir de protocols, temps i espais per a la seva realització

FINANÇAMENT Gratuïtat, a partir de convenis o serveis propis de 
l’administració.

TERRITORIAL Sectorització autonòmica.
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D’altra banda, l’equip de professionals pot treballar a partir de dos models (GAT, 2000): 

- Equip interdisciplinar, el qual està format per professionals especialitzats en diferents 

disciplines, que comparteixen informació a un espai formal i prenen decisions a partir dels 

objectius comuns.  

- Equip transdisciplinar, el qual està format per professionals que adquireixen coneixement en 

altres disciplines a part de la pròpia i les incorporen a la seva pràctica. Aleshores, un sol 

professional ha d’assumir la responsabilitat d’atenció de l’infant i el contacte directe amb la 

família.  

L’equip interdisciplinar ha d’integrar la informació provinent de diferents disciplines, però també 

que els professionals de disciplines específiques -metges, pedagogs, psicòlegs, mestres, logopedes, 

fisioterapeutes, infermers, terapeutes ocupacionals o treballadors socials- tinguin coneixements 

bàsics de totes les altres que conformen l’equip (GAT, 2005; Perera, 2011). Aleshores, els 

professionals han d’estar formats de manera específica per treballar amb les famílies i, 

conseqüentment, abandonar la figura d’experts. Actuar amb el MCF implica que els treballadors es 

desplacin als contextos naturals de l’infant amb l’objectiu de capacitar als progenitors per assolir els 

objectius proposats i accentuar el desenvolupament efectiu de l’infant (Cañadas, 2012). Per això, la 

formació dels professionals d’Atenció Primerenca ha d’incloure coneixements del desenvolupament 

infantil, competències per col·laborar amb la família, estratègies per treballar en equip, mètodes 

d’observació i intervenció i habilitats personals i específiques de la disciplina (GAT, 2000; GAT, 

2018). 

Paral·lelament, l’equip transdiciplinar s’identifica amb un perfil de professional de referència, la 

qual cosa no implica que hagi de ser expert en tot tipus d’intervencions. Treballar 

transcisiplinàriament evita intervencions fragmentades en el desenvolupament de l’infant, la 

duplicació d’informació i la creació d’un equip col·laboratiu amb les famílies (Díaz, 2019). Segons 

McWilliam (2010) en un equip de professionals especialistes actua un 25% del temps com a 

professional de referència i un 75% com especialista. En canvi, un equip de professionals 

generalistes dediquen un 75% del temps al suport a la família com a professional de referència i el 

25% restant a donar suport als companys de l’equip.  
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El GAT (2018) exposa dos tipus d’activitats que han de realitzar els equips d’Atenció Primerenca i 

exposa que la proporció adequada entre ambdues activitats hauria de ser: 

- Activitat directa un 60% del temps: seguiment dels casos, acollida, valoracions, diagnòstic 

interdisciplinar, atenció terapèutica, entrevistes familiars, avaluació continua, alta o derivació. 

S’identifica amb totes les accions que impliquen principalment a l’infant i la família. 

- Activitat indirecta un 40% del temps: prevenció i sensibilització, valoració i interpretació de 

proves, document de cas, coordinació interna, gestió i administració, formació, docència, 

investigació, planificació estratègica. S’identifica amb les activitats que realitza el servei sense 

estar en contacte directe amb els agents implicats. 

En síntesi, sigui quin sigui el model d’equip, els professionals de l’Atenció Primerenca han de 

deixar que les famílies prenguin les seves pròpies decisions a partir del compromís compartit entre 

professional i família, així com evitar actuar com experts que obvien els recursos interns dels 

progenitors. Així i tot, s’ha de tenir clar que passar del model expert al model centrat en la família 

no és un repte fàcil (Espe-Sherwind, 2008). 
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3. Objectius 

L’objectiu general d'aquest estudi ha consistit en realitzar una revisió sistematitzada de la literatura 

per analitzar les investigacions empíriques existents en el camp de l’Atenció Primerenca i 

identificar aspectes que indueixen a noves investigacions. 

En aquest sentit, els objectius específics que es s’han dut a terme per assolir l’objectiu general han 

estat: 

- Cercar els documents més rellevants provinents de bases de dades especialitzades. 

- Filtrar i seleccionar els documents mitjançant criteris clarament definits. 

- Agrupar i analitzar la informació per a l’exposició dels resultats. 

- Exposar els resultats a partir de categories conceptuals.  
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4. Metodologia 

Per tal de donar resposta als objectius plantejats de l’estat de la qüestió, s’ha dut a terme una recerca 

sistematitzada de la literatura enfocada l’Atenció Primerenca. En el camp de les Ciències Socials, la 

sistematització promou l’anàlisi i l’exploració de les àrees del coneixement on el focus d’atenció 

recau en “la identificació de les tendències i corrents principals (…), així com la detecció dels llocs 

i oportunitats d’investigació” (Codina, 2018, p. 11), promovent la transparència i el rigor a l’estudi 

(Hart, 2008). 

4.1 Recerca de documents 

Per tal d’obtenir una recerca documental basada en l’evidència científica publicada, s’han escollit 

documents que hagin estat subjectes a qualque tipus d’avaluació, en concret, articles avaluats per 

revisors mitjançant processos de blind peer review. 

Per la cerca documental s’han utilitzat tres fonts documentals (veure Taula 4); Scopus, Web of 

Science (WoS) i Dialnet Plus. S’inicià el procés amb l’explicitació de les paraules clau i els 

sinònims corresponents per tal de formar l’equació de cerca. Mitjançant les credencials de la 

biblioteca de la Universitat de les Illes Balears s’ha pogut accedir al contingut de cada una de les 

bases de dades de manera oberta. 

Taula 4 

Fonts documentals

BASE DE 
DADES EQUACIÓ DE CERCA RESULTATS DATA

Scopus

(“early child* intervention” OR “early intervention” OR “early 
attention” OR “early intervention child*”) AND (“family-centred 

practices” OR “family-centred services” OR “natural enviroments” 
OR “traditional model” OR “family support” OR “family assassment”) 

AND (model OR program or intervention) 

2151 28/10/2019

WoS
(“early child* intervention” OR “early intervention children”) AND 
(model OR intervention) NOT (adolescent OR juv* OR school OR 

pshicosis)
209 30/10/2010

Dialnet Plus
("atención temprana" OR "intervención temprana") AND ("modelo" 

OR "programa" OR "intervención") NOT ("joven" OR "adolescencia" 
OR "escuela" OR “pediatria")

584 31/10/2019

TOTAL 2944 31/10/2019

Nota. Font: Elaboració pròpia
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4.2 Filtració dels resultats 

Durant la cerca s’han utilitzat diferents criteris per filtrar els resultats especificats segons la base de 

dades seleccionada, ja que cadascuna d’elles té diferents limitacions. A més, s’ha fet ús 

d’implicacions enfocades a la cerca segons els objectius proposats. Per tal de sintetitzar la 

informació, s’exposen els primers criteris selectius (vegeu Taula 5) segons la base de dades: 

Cal especificar que Scopus proporciona l’opció d’ubicar la cerca al títol, el resum i les paraules clau 

de manera simultània, la qual cosa les altres bases de dades no ho faciliten. Pel que fa la llengua de 

publicació, s’ha optat per l’anglès i el castellà tot i que Dialnet Plus sols es va cercar en castellà per 

tal d’obtenir resultats sobre el context espanyol i poder analitzar quins eren els autors referents. 

Taula 5 

Criteris de cerca documental

BASE DE DADES CRITERIS EN BASE DE DADES RESULTATS

SCOPUS

Ubicació de la cerca: títol, resum i paraules clau dels articles 2015

Llengua: anglès i castellà 2028

Camp d’estudi 676

Any de publicació: major o igual al 2000 602

No és limita accés obert -

WoS

Ubicació de la cerca: títol 209

Llengua: anglès i castellà 193

Camp d’estudi 144

No es limita any de publicació -

No es limita accés obert -

DIALNET PLUS

Ubicació de la cerca: títol 584

Per accés obert 278

Llengua: castellà 253

No es limita el camp d’estudi -

Ubicació publicació: Espanya 202

Any de publicació: major o igual al 2000 157

Nota. Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa a la data de publicació, cal dir que durant una revisió prèvia de la literatura s’observà que 

si s’utilitzaven intervals de publicació recents els resultats no anaven encaminats a l’objecte 

d’estudi. És a dir, s’excloïen a priori els models tradicionals centrats en l’infant. Aleshores, en el cas 

de Scopus s’ha limitat els anys en què la producció científica no arribava a 30 documents (vegeu 

Annex I, Figura 1). En el cas de WoS no es limità l’any de publicació, ja que amb l’equació de cerca 

la majoria de documents resultants eren recents i a Dialnet Plus es va acotar al 2000 com a any clau 

de consolidació dels principis i les bases d’Atenció Primerenca a Espanya, amb la publicació del 

Llibre Blanc de l’Atenció Primerenca (GAT, 2000). 

La primera base de dades utilitzada ha estat Scopus. A partir dels resultats s’ha fet una anàlisi per 

avaluar si la cerca era significativa segons la consecució dels objectius de l’estat de la qüestió. S’ha 

dut a terme mitjançant l’eina Vos Viewer -creada per Centre for Science and Technology Studies-, la 

qual permet visualitzacions de xarxes bibliomètriques, a partir de la creació de la matriu 

d’ocurrència  i co-ocurrència  dels termes escollits. En aquest cas, s’ha dictaminat que el mínim 1 2

nombre d’ocurrències de les paraules clau sigues superior o igual a 5 ( ).  Aleshores, 

s’han especificat tres objectius: a) analitzar la freqüència, b) els clusters  i c) les ocurrències de les 3

paraules clau dels article seleccionats a Scopus (602 documents). A mode de síntesis, el mapa de 

visualització de la xarxa de correlacions és (vegeu Imatge 1): 

f (K W ) = 5

 També anomenada matriu de dades, es defineix com una matriu formada per documents x paraules clau. És a dir, determina si la 1

paraula i i j estan presents en un mateix document.

 També anomenada matriu d’associacions, es defineix com una matriu adjacent quadrada simètrica on cada element representa 2

l’associació entre els descriptors. És a dir, determina en quants documents les paraules i i j apareixen juntes. 

 També anomenat barri de termes o nuclis temàtics, són els conjunts de grups d’elements inclosos en el mapa bibliomètric.3
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Figura 2. Xarxa bibliomètrica 
Font: Recuperat de Vos Viewer (2019)



Aquesta xarxa ens proporciona 5 clusters, determinats pels colors del mapa, (veure Taula 6) amb 

elements identificatius i significatius. La grandària dels cercles i l’etiqueta dels ítems identifiquen el 

pes de l’ítem dins el cluster. A més, com més propers són dos cercles més correlació hi ha entre dos 

factors. Aleshores, per l’estat de la qüestió ens ha interessat enfocar l’estudi en el primer, tercer i 

quart cluster (vegeu Annex II, Taula 7).  

Analitzant la informació, es pot observar que la densitat d’ocurrències en cada un dels clusters 

(veure Taula 8) s’associa a les paraules clau de l’estat de la qüestió. Per exemple, les praules clau 

early intervention ( ; ), early childhood intervention 

( ), child development ( ), child/children ( ), family 

( ) o family support ( ) responen a un alt grau de significativitat 

d’ocurrències dins la xarxa d’associacions. Això implica que la cerca documental a la base de dades 

Scopus ha estat satisfactòria en tant a la identificació de les paraules clau dels documents.  

Taula 6 

Clusters i ítems

CLUSTER ÍTEMS ÍTEMS PER A L’ESTUDI

1 98
Programes educatius, avaluació metodològica, revisió de la literatura, polítiques socials, 
marc legislatiu, família, teràpia familiar, visita a la llar, relació professional-família, 
entrevista, competència familiar, satisfacció familiar, qualitat de vida familiar, 

2 68 Adolescència, cognició, estudis longitudinals, prevalènça, qüestionaris, factors de risc, 
escola, relació mare-infant,

3 56 Autisme, infant, discapacitat, atenció primerenca, educació especial, teràpia, model, 
habilitats

4 53
Estudis comparatius, atenció primerenca, evidència basada en pràctica, capacitats, 
habilitats, famílies, qualitat de vida familiar, practiques centrades en la família, actituds 
parentals, comunicació, serveis.

5 49 Relació familiar, aprenentatge, educació infantil.

Nota. Font: elaboració pròpia

f = 73,C(3) = 2 f = 199,C = 4

f = 85,C = 4 f = 24,C = 3 f = 118,C = 3

f = 66,C = 1 f = 20,C = 4
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A partir d’aquest anàlisi, s’ha dut a terme la recerca a les dues bases de dades restants. Aleshores, 

s’han aplicat els següents criteris generals: 

• Criteris d’inclusió: 

• Estudis empírics. 

• Documents que exposin la metodologia utilitzada, els mètodes d’anàlisi i els resultats 

obtinguts. 

Taula 8 

Freqüència d’ocurrències d’acord amb el cluster

id id cluster ítem Cluster

1 1 humans 1 171

2 2 family 1 66

3 3 social support 1 65

4 4 education 1 49

5 5 middle aged 1 32

6 6 qualitative research 1 28

7 7 caregiver 1 26

8 8 caregivers 1 24

9 9 review 1 24

10 10 methodology 1 23

11 11 adaptation, psychological 1 21

12 12 human relation 1 21

13 1 human 3 219

14 2 child 3 118

15 3 child, preschool 3 84

16 4 early intervention (education) 3 73

17 5 autism 3 35

18 6 child development 3 24

19 1 early intervention 4 199

20 2 early childhood intervention 4 85

21 3 children 4 21

22 4 family support 4 20

23 5 mental health 4 20

f (OC )
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• Camp d’estudi.  

• Avaluació de la recerca (Vos Viewer). 

• Accés obert als documents mitjançant l’accés a el catàleg plus de la Universitat de les Illes 

Balears. 

• Criteris d’exclusió: 

• Documents duplicats en dues o més bases de dades. 

• Per contingut si no s’adequa al fenòmen; en concret, s’utilitzà el criteri a partir de que el 

contingut s’adreces a trastorns específics, ja que ens interessava una visió més general de 

l’Atenció Primerenca.  

• Pel nombre de cites rebudes. 

• Diagrama de flux del procés segons els criteris d’inclusió i exclusió (fi respon a les fases 

i=0,1,2,3,4, ni respon a la base de dades i=1,2,3 i nt respon al nombre total de documents). 
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Scopus (n1 = 602) 

WoS (n2 = 144) 
Dialnet Plus (n3 = 157) 

Scopus (n1 = 143) 
WoS (n2 = 52) 

Dialnet Plus (n3 = 23) 

Scopus (n1 = 44) 

WoS (n2 = 42) 

Dialnet Plus (n3 = 23) 

Scopus (n1 = 44) 
WoS (n2 = 20) 

Dialnet Plus (n3 = 15) 

Scopus (n1 = 23) 

WoS (n2 = 1) 

Dialnet Plus (n3 = 9) 

f0

f1

f2

f3

f4

nt (f0) = 903

nt (f1) = 218

nt (f2) = 109

nt (f3) = 79

nt (f4) = 33

Exclusió per 
contingut

Exclusió 
per nº cites 

rebudes

Exclusió per 
repetició

Exclusió per 
accés

24.14%

12.07%

8.75%

3,65%

Figura 3. Procés de selecció de documents 
Font: Elaboració pròpia



4.3 Anàlisi documental 

 4.3.1 Primera fase: categoritzar els documents a analitzar. 

Amb els criteris d’inclusió i exclusió han quedat 33 documents per a l’anàlisi i la resolució dels 

posteriors resultats. La primera fase  d’anàlisi ha consistit en categoritzar els documents de manera 4

informativa. Per això, s’ha fet ús d’una taula de continguts (vegeu a l’Annex III, Taula 9), per tal de 

detallar les característiques extretes dels resums dels documents. En concret, s’ha prioritzat la 

llengua, la metodologia i l’indret on es va dur a terme cada estudi. Aleshores, els resultats són els 

següents: 

 

 4.3.2 Segona fase: identificar les categories relacionals. 

La segona fase  ha consistit en agrupar els documents en categories partint de la divisió dels 5

clusters exposats a l’apartat anterior. Per això, s’ha dut a terme dues lectures en profunditat de cada 

document i es varen analitzar per tal d’estructurar en categories principals (vegeu Figura 5): 

 Es va realitzar durant els dies 8/11/2019 i 10/11/2019.4

 Es va realitzar durant el mes de novembre de 2019.5
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26%

74%

Anglès Castellà

54%

7%

14%

25%
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41%

27%

32%
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Figura 4. Idioma, metodologia i indret dels articles. 
Font: Elaboració pròpia



  

 

 4.3.3 Tercera fase: agrupar els resultats en subcategories. 

L’objectiu de la tercera fase  ha estat agrupar els estudis de cada categoria en subcategories, per 6

analitzar de manera exhaustiva els resultats i poder trobar els elements comuns que relacionen els 

documents. No es va tenir en compte el lloc d’estudi, degut a què l’interès era analitzar la literatura 

referida als factors dels models d’Atenció Primerenca de manera global, per detallar les llacunes 

d’informació i/o el coneixement existent sobre els diferents factors. Aleshores, la informació 

relacionada en subcategories ha quedat de la següent manera (vegeu Taula 10): 

Taula 10 

Categorització de la informació

CAT. SUBCATEGORIA CONTINGUT Nº DOC

C1 S1C1: Principis i pràctiques per 
treballar amb les famílies

• Practiques relacionals i pràctiques participatives. 
• Principis operacionals i principis conceptuals. 
• Principis d’ajuda. 
• Pràctiques de desenvolupament de capacitats.

12

C2

S1C2: Interacció professional-família

• Intervenció. 
• Relació professional-família. 
• Pautes. 
• Intercanvi d’informació. 
• Visites a domicili.

11

S2C2: Equip de professionals
• Servei d’Atenció Primerenca. 
• Equip interdisciplinar i equip transdisciplinar. 
• Formació professional.

12

C3

S1C3: Satisfacció percebuda per les 
famílies.

• Satisfacció del SDIAP. 
• Desenvolupament de l’infant. 11

 Es va realitzar durant el mes de desembre del 20196
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(C1) Aspectes generals de l'AP

(C2) Professionals

(C3) Família

(C4) Barreres MCF
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Documents

Figura 5. Categorització d’articles 
Font: Elaboració pròpia



A més, la relació entre els documents específics d’acord amb les categories i subcategories (vegeu 

Annex IV, Taula 11) ha denotat que dels 33 documents un 43,3% aporten contingut a una categoria, 

mentre que el 50% n’aporten a dues categories diferents i un 16’6% a tres. Cap document aporta 

informació relacionada amb les quatre categories.  

C3
S2C3: Empoderament i Qualitat de 
Vida Familiar.

• Fortaleses i identitat parental. 
• Fixació d’objectius. 
• Competència familiar.

12

C4 S1C4: Barreres MCF
• Barreres enfocades al sistema. 
• Barreres enfocades als professionals. 
• Barreres enfocades a la família.

9

Nota. Font: Elaboració pròpia

Taula 10 

Categorització de la informació

CAT. SUBCATEGORIA CONTINGUT Nº DOC
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5.  Resultats 

5.1 Principis i pràctiques per treballar amb les famílies 

El camp de l’Atenció Primerenca ha sofert canvis estructurals en les darreres dècades. Fins al 1990, 

els serveis estaven centrats en l’infant i, sobretot, en el seu tractament on el professional assumia el 

rol d’expert durant la intervenció. Aleshores, el canvi de paradigma va sorgir a partir de la legislació 

estatunidenca que emancipava i reflectia el paper de les famílies sobre els infants amb discapacitat, 

donant peu a un model de caràcter més social que assistencial (Rouse, 2012). Això va propiciar que 

el model d’intervenció adoptés les Pràctiques Centrades en la Família (PCF) com a principi 

filosòfic, el qual reconeix que si el treball amb les famílies implica efectes positius per al 

desenvolupament de l’infant, la manera en què es proporciona la intervenció és tan important com 

el què es proporciona (Espe-Sherwind, 2008). 

Actualment, el focus d’atenció ha canviat, ja que el factor familiar com a unitat d’atenció ha minvat 

i ha donat peu a detallar la importància sobre les fortaleses familiars, les relacions entre els 

membres de la família i els professionals dels serveis, així com l’elecció d’objectius familiars. 

Epley, Summers i Turnbull (2010) corroboren aquest punt d’acord amb els seus resultats, ja que un 

90% dels articles seleccionats per a la revisió de la literatura es refereixen a la relació família-

professional com un element rellevant dins la investigació. A més, les Pràctiques Centrades en la 

Família estan vinculades amb a) les percepcions dels familiars sobre el comportament dels seus 

fills, b) les percepcions sobre el benestar familiar i c) els sentiments de competència i autoeficàcia 

dels pares i mares (Espe-Sherwind, 2008). 

Els resultats de la investigació de Mas et al. (2019) detallen les característiques que vertebren les 

PCF, les quals indiquen que tant les creences dels professionals sobre les fortaleses dels membres de 

la família, l’elecció informada de la família, la presa de decisions i la participació activa de tots els 

membres, impliquen l’assoliment dels objectius previs, així com l’augment de les capacitats i 

l’adopció de noves habilitats familiars. D’acord amb Espe-Sherwindt (2008), les PCF s’estructuren 

a partir de tres elements claus: posar èmfasis en les fortaleses i no en els dèficits, propulsar la 

importància de control i elecció de les famílies sobre els recursos i els suports i desenvolupar una 

relació de qualitat i col·laboració entre pares i professionals. 
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D’altra banda, el paper dels professionals per dur a terme les pràctiques relacionals i participatives 

del model centrat en família és un component d’especial transcendència que diferents estudis 

exploren. Les pràctiques relacionals mesuren les relacions interpersonals entre la família i el 

professional, per exemple, si el professional realment escolta els posicionaments dels pares. En 

canvi, les participatives s’identifiquen amb les habilitats dels professionals per fomentar les 

pràctiques de desenvolupament de capacitats familiars (empowerment). Ambdues tenen importants 

conseqüències en l’augment de capacitats familiars (Mas et al., 2019). Tot i això, les participatives 

tenen un valor afegit que les relacionals, ja que no és suficient ser afectuós o agradable, sinó que 

s’ha d’establir una relació de confiança amb equilibri de poder, de manera que les famílies 

decideixin sobre el procés i siguin agents de canvi a partir de les seves capacitats (Espe-Sherwindt, 

2008). 

Dunst, Espe-Sherwindt i Hamby (2019) van constatar, a partir d’un estudi de 842 professionals dels 

serveis d’Atenció Primerenca, l’evidència convergent en tant a què les pràctiques participatives eren 

un model més adequat en comparació de les pràctiques relacionals i que els efectes directes i 

indirectes d’acord amb el desenvolupament de capacitats familiars eren superiors en les 

participatives que en les relacionals. Els autors conclouen que aquests factors porten a una “sèrie de 

beneficis positius pels infants, pels pares i la família” (p. 521). 

Escorcia, García, Sánchez i Hernández (2016), elaboraren un qüestionari -Qüestionari d’Estils 

d’Interacció entre Pares i Professionals en Atenció Primerenca (SIPPEI)- per tal que els 

professionals avaluessin la seva relació amb les famílies i, en especial, en com es duen a terme les 

pràctiques relacionals -tercer conjunt d’ítems- i les participatives -quart conjunt d’ítems. Els 

resultats que obtingueren a partir de les 41 respostes dels professionals, atribueixen una clara 

tendència per l’ús de pràctiques relacionals més que participatives en un entorn centrat en la família.  

Per contra, hi ha estudis que reivindiquen que tot i no utilitzar les PCF, sempre es té en compte la 

família com a eix transversal del tractament i les pràctiques relacionals i participatives que es duen a 

terme. Per exemple, un estudi amb 420 professionals espanyols dels SEDIAP, també prova que una 

mitja de 4.13 punts sobre 5 les pràctiques que es duen a terme són de caràcter relacional (Marco, 

Sánchez i García, 2018). Aleshores, hi ha diferents obstacles per dur a terme les pràctiques 

participatives i no es pot assumir la implicació de què els professionals les duguin a terme de 

manera rutinària (Mas et al., 2019; Rouse, 2012).  
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Un resultat important de la investigació de García, Rubio, Orcajada, Escorcia i Cañadas (2018) amb 

una mostra de 121 professionals de l’Atenció Primerenca, és la percepció significativa dels 

professionals sobre la necessitat de formar-se i adquirir estratègies per fer participar els pares 

enfront de l’aprenentatge d’estratègies relacionals. Aleshores, emergeix la necessitat de formació en 

tant a la capacitació professional per dur a terme la inclusió de les famílies durant tot el procés 

(Dunst et al., 2019; Mas et al., 2018). 

En efecte, les habilitats participatives són un repte amb relació als models d’intervenció, ja que la 

percepció dels professionals sobre les seves pràctiques no coincideixen amb la realitat teòrica 

argumentada (Escorcia, García, Sánchez, Orcajada i Hernández, 2018; Espe-Sherwindt, 2008). Cal 

destacar que sols un estudi meta-analític demostra la implicació directe entre les pràctiques 

participatives i els resultats positius en el desenvolupament de l’infant, la qual cosa implica la falta 

d’investigació en aquest camp (Gavidia, Meddis i Mahar, 2015). 

El següent punt a considerar és la implementació de les PCF. Els resultats de l’estudi de Fox, 

Nordquist, Billen i Savoca (2015) a 141 pares detallen que, encara que el model del servei 

d’Atenció Primerenca sigui centrat en la família, els pares no perceben ni experimenten la seva 

inclusió durant la pràctica. Resultat que dóna suport a la recerca d’Espe-Sherwind (2008), ja que 

existeix divergència entre la investigació i la pràctica determinant que la implementació de les PCF 

com és procés lent tot i que es vagi acumulant evidència científica. A més, hi ha una forta necessitat 

en tant a noves investigacions que focalitzin la millora dels programes en l’àmbit local, per 

demostrar les possibles relacions entre els models i els resultats dels infants i la família (Gavidia et 

al., 2015), així com estudis enfocats a la pràctica professional i a l’avaluació dels programes 

d’Atenció Primerenca (Epley et al., 2010; Fox et al., 2015).  

5.2 Interacció professional família 

Les percepcions dels professionals d’Atenció Primerenca en tant a la seva pràctica diària no es 

correspon amb les valoracions familiars sobre el mateix concepte. L’estudi dut a terme per Escorcia 

et al. (2018) a partir d’una mostra representativa de 504 famílies usuàries i 187 professionals dels 

serveis, determina que les pràctiques que més comunes són donar recomanacions orals, suggerir 

rutines diàries mitjançant pautes i donar recomanacions per escrit. En canvi, les menys comunes són 

les visites a domicili. Un resultat rellevant és que els professionals exposen que quasi sempre 
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compten amb la família per dur a terme activitats amb l’infant i, altrament, les famílies expliquen 

que quasi mai hi participen. A més, els ítems menys valorats són els referits a tenir en compte les 

preocupacions i necessitats familiars per part dels dos grups, així com l’abstenció dels professionals 

-42,3%- en contestar les preguntes enfocades a la construcció conjunta d’objectius. Els autors 

remarquen que dels resultats familiars sorgeix la divergència entre les accions dels professionals i 

l’ús de bones pràctiques participatives. 

Les famílies que inicien els programes d’Atenció Primerenca cerquen apropament, suport i ajuda a 

partir dels especialistes qualificats (Rouse, 2012). Cañadas (2012) explica que els programes amb 

més èxit són aquells que “ajuden a les famílies a ser més competents i redueixen al màxim la 

participació del professional” (p. 135). Aquestes es relacionen amb el Programa Individualitzat de 

Suport a la Família (PIAF), el qual s’elabora col·lectivament amb els pares com un tipus d’acord on 

s’estipulen els objectius, les estratègies, les responsabilitats i l’avaluació. Dins la mateixa línia, el 

seguiment de les inquietuds dels pares, les sol·licituds durant la pràctica diària i la informació 

bidireccional són principis que donen suport a les pràctiques de naturalesa col·laborativa que 

estudia Pighini, Goelman, Buchanan, Schonert i Brynelsen (2014), a partir de la percepció dels 

familiars, i conclouen que el treball a partir d’aquestes premisses implica resultats positius 

d’empoderament familiar. Tot i la importància de la interacció professional-família, diferents estudis 

avalen les baixes puntuacions en les dimensions de tracte a la família i interacció per part dels 

professionals dels serveis (Escorcia et al., 2016; Marco et al., 2018), així com en les dificultats de 

les famílies per integrar les recomanacions a la rutina diària (Escorcia et al., 2018). 

Cal destacar els aspectes relacionats amb l’intercanvi d’informació, ja que és un dels pilars bàsics 

de tots els processos d’intervenció (Balcells, Giné, Guàrdia, Summers i Mas, 2019; Escorcia et al., 

2018). El quart objectiu de la investigació de Martínez i Martínez (2013) demostra la informació 

rebuda pels pares enfocada a la discapacitat o trastorn, així com, en l’evolució del desenvolupament 

dels seus fills i filles ajuda que els familiars entenguin millor als seus fills. A més, el tipus de 

llenguatge que s’utilitza per fomentar la comunicació s’ha d’adaptar al nivell de comprensió dels 

membres de la família, tot i que l’estudi de Marco et al. (2018) reflexa que és l’ítem amb puntuació 

més baixa per part dels professionals. Aleshores, la transmissió oral no implica que els familiars 

entenguin i tinguin suficients estratègies per aplicar les pautes que s’estipulen i, per tant, encara és 

més difícil integrar-les a les rutines diàries (Escorcia et al., 2018). 
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D’altra banda, la intervenció en entorns naturals és un altre element rellevant de les PCF que suposa 

que “els professionals s’han de desplaçar en els contextos habituals de l’infant com la llar familiar i/

o l’escola, per capacitar als cuidadors informals i poder aconseguir una major generalització dels 

objectius i potenciar així el desenvolupament de l’infant” (Cañadas, 2012, p. 137). Pereira i Serrano 

(2014) investigaren sobre el suport del context natural i detallen que els beneficis de les PCF són 

més alts quan el professional accedeix al context natural de l’infant. Així mateix, la comunicació a 

la llar és més regular i extensa (Fingerhut et al., 2013), la comprensió per part dels pares sobre el 

trastorn és més profunda i augmenta el nivell de comoditat (Pighini et al., 2014). Altrament, 

Escorcia et al. (2018) demostren que mai o quasi mai els professionals visiten els entorns naturals i 

remarquen que la majoria de respostes en blanc -35,7% de famílies i 28,9% de professionals- 

estaven relacionades per la intervenció en l’ambient natural de l’infant. Detallen que una possible 

causa és que no es pot valorar una pràctica que no s’ha dut a terme. Aleshores, futures 

investigacions han d’explorar les diferents estratègies professionals en aquests contextos i, sobretot, 

indagar en tant a la intel·ligència emocional dels treballadors, ja que pot condicionar una bona 

pràctica professional (Marco et al., 2018). 

5.3 Equip de professionals 

Els equips de professionals que treballen als SEDIAPs, independentment del model d’intervenció, 

han de tenir clara el valor de cada disciplina de manera que es conformin equips integrals de 

treballadors per tal de proporcionar serveis d’Atenció Primerenca de qualitat basats en les relacions 

positives entre els participants (Minard, 2018; Pereira i Serrano, 2014). La coordinació entre els 

professionals de salut, educació i serveis socials ha de ser prou potent per promoure les diferents 

pràctiques, de manera que s’asseguri el fàcil accés als serveis (Pereira i Serrano, 2014). Entrant en 

el model centrat en la família, destacats autors (Mas et al., 2018) indiquen la necessitat d’aprofundir 

en l’organització dels serveis d’Atenció Primerenca, indicant que la gestió, les polítiques i les 

pràctiques han de poder explicar l’ús o el no ús de les PCF. Així i tot, els professionals segueixen 

prioritzant la quantitat de sessions enfront de la qualitat de les intervencions en els entorns naturals 

(Cañadas, 2012). 
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Un estudi va demostrar que actualment a Espanya (García et al., 2018): 

- Les intervencions es realitzen més freqüentment al centre del SEDIAP (75,2%) i, en menor part 

en el domicili (46,3%) així com en l’escola (27,3%) i en altres entorns naturals (12,4%). 

- El rol que la família adopta durant les intervencions, un 63,3% de les famílies hi són presents i 

realitzen activitats, un 47% hi són presents i observen i un 21,5% no hi són presents.  

- El nombre de professionals que duen a terme la intervenció, un 59,5% exposen que sols intervé 

un professional, un 43% que intervenen dos professionals, un 16,5% tres i un 3,3% més de tres 

professionals.  

- El coneixement dels professionals sobre les PCF adopta 9.10 punts d’importància atorgada i 8.18 

de necessitat percebuda.  

Amb aquestes dades, els autors exposen que no hi ha diferències entre les valoracions dels 

professionals que treballen als entorns naturals, en els SEDIAPs o combinant ambdós espais. 

Paral·lelament, la majoria dels professionals anoten que fan participar a les famílies durant les 

intervencions (García et al., 2018).  

És clar que parlar del paper dels professionals implica reconèixer els diferents models d’intervenció, 

encara que la filosofia i els principis bàsics que recullen totes les pràctiques han d’estar basats en les 

fortaleses i les capacitats familiars en un marc teòric ecològic de referència (Rouse, 2012). 

Aleshores, si ens centrem en les PCF, els equips de professional treballen a partir de la 

transdisciplinarietat, és a dir, les famílies tenen suport d’una persona principal que intervé durant el 

procés i que consulta les seves pràctiques amb els altres membres de l’equip (Minard, 2018). Per 

tant, hi ha una espècie d’alliberació dels rols dels professionals, la qual cosa suposa que el 

coneixement i l’experiència professional s’uneixen per ser aplicats per tots els membres de l’equip 

(Cumming i Wong, 2012). 

L’estudi publicat per Evans (2018) exposa el canvi de tasques d’un equip interdisciplinar a un 

transdisciplinar: 
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- Transferència de rols horitzontals: intercanvi de tasques entre els professionals amb experiència 

similars -fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. 

- Transferència de rols verticals: intercanvi de tasques entre els professionals amb diferents 

qualificacions -fisioterapeutes i assistents de teràpia. 

L’autor exposa que el segon tipus de transferència és la menys desitjada, ja que la capacitació dels 

professionals no és l’adequada. A més, detalla que és perillós l’intercanvi de tasques d’experiència i 

habilitats entre els sectors enfocats a la salut -logopedes, terapeutes ocupacionals o fisioterapeutes. 

Per exemple, un treballador social té limitats coneixements per avaluar el deteriorament funcional 

associat a una discapacitat. Per això, exposa que depenent del cas convé replantejar quins rols 

associem a cada professional i si convindria intervenir mitjançant un equip interdisciplinari amb 

membres “de diferents disciplines, tots treballant amb la família” (Evans, 2018, p. 504). 

Treballar amb un model transdisciplinari no implica, directament, treballar a partir del Model 

Centrat en la Família. Això depèn de la decisió familiar, ja que es pot preferir que intervinguin 

múltiples professionals, i l’avaluació inicial per part de l’equip. Sigui quin sigui el model 

d’intervenció, un equip transdisciplinar hauria d’utilitzar els serveis del SEDIAP al menys un 22% 

del temps (Minard, 2018). 

L’estudi de Cumming i Wong (2012) mostra que encara que els professionals tinguin clara la 

filosofia i el propòsit del MCF, la comprensió dels conceptes clau per treballar de manera 

transdisciplinar no estan assolits, la qual cosa implica que la intervenció no serà efectiva. És més, 

l’aspecte que fomenta més barreres per treballar a partir d’aquesta dinàmica, és la transmissió del 

coneixement pràctic per part dels professionals de diferents disciplines, ja que no és suficient el 

contingut d’un fenomen sinó també l’experiència, l’instint i les estratègies més útils per atendre la 

situació contextual de l’infant i la família. A més, cal tenir en compte que un impediment per 

treballar transdisciplinariament és el temps per construir la confiança entre els professionals, ja que 

les organitzacions preveuen sols el temps d’intervenció directa als usuaris, de manera que es 

proporcioni serveis de qualitat amb el menor cost possible (Evans, 2018).  

Convé destacar que la relació entre el treball transdisciplinar amb totes les seves vessants i les 

millores en el desenvolupament dels infants, així com els resultats positius de la família encara no 

s’ha investigat. Queda per demostrar que aquesta transferència sigui eficient i efectiva pels serveis 
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d’Atenció Primerenca, així com investigar els beneficis dels equips transdisciplinars sigui quin sigui 

l’espai d’intervenció (Cumming i Wong, 2012; Evans, 2018). 

D’altra banda, cal fer esment específic als plans de capacitació professional que es duen a terme a 

Espanya. Diferents estudis conclouen (Cañadas, 2012; Dias i Cadime, 2019; Escorcia et al., 2018; 

García et al., 2018; Marco et al., 2018; Mas et al., 2018; Pereira i Serrano, 2014) en la necessitat 

d’invertir en capacitació i formació per tal de treballar determinades competències i actituds per 

millorar l’eficiència i la qualitat de les intervencions i els serveis d’Atenció Primerenca.  

En concret, García et al. (2018) detallen la necessitat (8.9 punts) i la importància (9.2 punts) 

percebuda per part dels professionals en tant a la formació per treballar en els equips 

transdisciplinars i, en concret, en l’aprenentatge d’estratègies per dur a terme aquests rols i poder 

realitzar una intervenció de qualitat per a l’infant i la família. En conjunt, exposen que no hi ha 

diferències entre les puntuacions dels treballadors novells, amb menys de quatre anys d’experiència, 

i la dels experts, resultat que corroboren Marco et al. (2018). Així i tot, conclouen que la demanda 

de formació està concentrada pels professionals amb més anys d’experiència, incidint en què la 

capacitació ha d’anar enfocada a les estratègies de treball i a les habilitats emocionals dels 

professionals i, en menor part, a la formació de la disciplina professional. 

En aquest sentit, han anat sorgint un ventall d’eines i tècniques que donen suport a la pràctica 

professional: l’entrevista basada en rutines, el checklist per avaluar i autoavaluar el treball d’equip i 

la interacció amb la família, estratègies de coaching enfocades a l’Atenció Primerenca, l’ecomapa o 

les guies per a les visites a domicili (McWilliam, 2010). Per tant, la formació en tant a aquestes 

estratègies s’ha de valorar a l’hora de desenvolupar el seu ús, ja que “aquests suports no asseguren 

per si mateixos la qualitat de la intervenció” (García et al., 2018, p. 49). 

5.4 Satisfacció percebuda per les famílies 

Assabentar-se i conèixer les percepcions dels familiars sobre els serveis d’Atenció Primerenca és 

essencial per poder implementar pràctiques de qualitat i valorar els canvis polítics i metodològics 

necessaris, així com millorar els resultats dels infants i l’eficàcia dels serveis (Davis i Gavidia, 

2009; Dias i Cadime, 2019; Hughes i Gavidia, 2019; Pighini et al., 2014).  
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La investigació de Romero et al. (2015) amb 397 usuaris dels SEDIAPs de Màlaga, apunten a una 

valoració bona en termes generals del servei rebut, emfatitzant el resultat de la satisfacció en tant al 

personal especialitzat -interdisciplinar i multidisciplinar- i la capacitació professional, ja que els 

familiars tenen en compte la coordinació, el seguiment, la progressió i el pla d’intervenció dels 

professionals. Els autors identifiquen com un repte d’investigació actual, la “gestió de la qualitat en 

els serveis d’Atenció Primerenca” (p. 74), pel fet que s’estan introduint i implementant nous 

processos acompanyats de diferents finançaments que calen ser avaluats a l’estat espanyol. 

Seguint aquest argument, Martínez i Martínez (2013) també examinaren les valoracions dels pares 

sobre el SEDIAPs, obtenint la màxima puntuació l’ítem referent a la percepció de l’atenció 

personalitzada (4.57 sobre 5), seguida de la freqüència de sessions (3.73 sobre 5) i la duració de 

cada sessió (3.70 sobre 5). A més, les percepcions de les famílies que acudeixen als SEDIAPS -amb 

model tradicional- consideraren que la informació rebuda i l’ús que en feien d’aquesta ajudava a 

donar suport als seus fills. Per altra banda, criticaren a l’Administració, ja que no donava suficient 

suport legislatiu i econòmic i demandaven l’ampliació de places per tal d’arribar a totes les famílies 

que necessiten aquests serveis independentment del seu nivell socioeconòmic.  

Així i tot, els pares també informen d’aspectes negatius dels serveis; denoten problemes de 

programació entre els professionals o la falta de comunicació per dur a terme les PCF, ja que sols 

reben un servei d’intervenció encara que ells identifiquin la necessitat d’un altre tipus de servei 

(Minard, 2018). A més, diverses investigacions demostren un grau de satisfacció més elevat amb els 

serveis relacionats amb l’infant que els relacionats amb la família (Epley et al., 2010).  

És el cas de l’estudi de Gavidia et al. (2015) que extreuen qualificacions més elevades quan la 

intervenció va enfocada a què els seus fills es desenvolupin i aprenguin, així com que s’atenguin les 

necessitats dels infants, en contraposició als aspectes relacionats als sistemes de suport o al seu 

propi coneixement. Posteriorment, Hughes i Gavidia (2019) identificaren que les famílies 

prioritzaven conèixer els seus drets per poder atendre les necessitats dels seus fills. En canvi, les 

diferents pràctiques de suport seguien essent un element poc útil segons els pares. Aleshores, una 

conclusió rellevant és que els autors identificaren com a positiu l’ús de PCF un cop iniciada la 

intervenció, d’acord amb la percepció dels pares. Així i tot, emfatitzen la necessària investigació 

sobre els resultats de l’infant i la família d’acord amb els diferents programes d’intervenció. 
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D’altra banda, la visió dels pares sobre el desenvolupament dels seus fills s’han de tenir en compte a 

l’hora de descriure el grau de satisfacció del tractament rebut, ja que hi ha “diferències 

significatives en l’assistència de recursos segons el grau de discapacitat” (Gavidia et al., 2015, p. 

62). A més, hi ha evidència de què la gravetat del diagnòstic implica diferent grau de satisfacció 

sobre el servei. Un clar exemple és que els pares donen major puntuació al suport rebut quan menor 

és el grau de discapacitat de l’infant (Balcells, Giné, Guàrdia, Olmos i Summers, 2016; Fox et al., 

2015). A més, sols s’han demostrat relacions indirectes en tant a les PCF i els resultats de l’infant, 

però a major implicació familiar per rebre suport mitjançant el model centrat en família, major 

satisfacció tenen sobre els serveis independentment de la discapacitat (Hughes i Gavidia, 2019). 

5.5 Empoderament i qualitat de vida familiar 

Els professionals de l’Atenció Primerenca han de reconèixer que les famílies tenen punts forts i 

tenen una posició d’igualtat per a la presa de decisions i, per consegüent, per a la fixació 

d’objectius. La relació entre professional-família ha d’estar vinculada a l’augment de les creences 

d’autoeficàcia dels pares mitjançant el control de la informació i el tractament sobre el benestar 

psicològic i, en concret, el comportament i la pràctica professional són els factors que permeten el 

desenvolupament de l’empoderament familiar. Això ajuda a què els pares tinguin capacitat per 

cercar i accedir a diferents recursos i determinar quins serveis volen per atendre les necessitats dels 

seus fills (Rouse, 2012). 

Dos autors referents en aquest camp, Dempsey i Dunst (2004), emfatitzen l’ús de les pràctiques 

d’ajuda com a relació amb l’empoderament familiar i demostren que tant els aspectes associats a les 

pràctiques relacionals i com amb les participatives impliquen una major capacitació dels pares. Així 

i tot, detallen que són les segones que donen peu a un major empoderament. En síntesi, 

l’empoderament s’ha de tractar com un fenomen multidimensional:  

Que incorpora molt més que components de control personal. El coneixement sobre els 

recursos i les alternatives, les atribucions positives en tant a les circumstàncies personals i 

familiars, així com la demostració d’un comportament rellevant i apropiat són 

característiques que vertebren l’empoderament. (Dempsey i Dunst, 2004, p. 49) 
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Altrament, Rodger, O’Keefe, Cook i Jones (2012) clarifiquen que les PCF redueixen l’ansietat dels 

pares en el moment que s’identifiquen els objectius de manera coherent amb el context. Però, cal 

tenir en compte que tres dels vuit pares elaboraren un discurs fortament posicionat a la 

individualització de la intervenció i a la llibertat de poder escollir el model de servei. A més, 

l’empoderament va associat a una menor dependència de la família cap als professionals a l’hora 

d’exposar els objectius individuals. Els pares associaven les hores per a la fixació d’objectius com 

temps que perdia el seu fill o filla de teràpia. Així i tot, la majoria de famílies indicaren que les fites 

es basaven en el context de tota la família i no sols amb la intervenció basada en l’infant. Aleshores, 

les PCF permetien una major percepció de control i protagonisme durant el procés de tractament i 

això és essencial per a l’empoderament de la família.  

La investigació qualitativa de Pighini et al. (2014) va voler explorar la valoració de l’escolta activa i 

l’empoderament a partir d’una mostra d’11 pares i mares. Exposen que els familiars elaboren un 

discurs positiu sobre l’escolta activa i l’intercanvi d’informació amb els professionals. D’acord amb 

un verbating de la Mare 3, la interacció, la coordinació i la pràctica conjunta són els pilars que 

guien el seu discurs, com també les declaracions importants que el Pare 5 feia sobre la seva 

autoavaluació. Aleshores, els autors remarquen la necessitat de què tots els professionals tinguin 

una mirada oberta acceptant que la família ha de tenir un nivell de capacitació per donar suport al 

desenvolupament dels seus fills. 

Convé destacar també, que el nivell d’estudis dels pares es relaciona amb l’assoliment efectiu dels 

objectius de la intervenció, ja que es treballen les orientacions i el seguiment dels professionals. A 

més, el diagnòstic de l’infant aporta millor seguiment del programa per part de les famílies. En tant 

al nivell d’estrès es veu condicionat pel nivell d’estudis dels membres familiars i, en el cas de 

gènere, l’estrès dels pares és major que el de les mares en tant a la percepció del dèficit i amb la 

relació amb el seu fill o filla. En tot cas, depenent del grau de discapacitat o el tipus de trastorn 

provoca un grau més o menys elevat d’estrès parental, la qual cosa implica la mesura d’assoliment 

dels objectius i com es veu de condicionada l’eficàcia del tractament (Botana i Peralbo, 2014). 

D’altra banda, l’estudi recentment realitzat a l’estat espanyol per Mas et al. (2019) amb 105 famílies 

va analitzar aspectes relacionats amb les creences parentals i l’autoeficàcia a partir de la intervenció 

en PCF i va demostrar: 
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- La relació indirecta de les PCF amb l’increment del benestar familiar. 

- La relació directa de les PCF amb les creences d’autoeficàcia. 

- La relació indirecta de les PCF amb el benestar familiar. 

- La relació directa de les creences d’autoeficàcia amb les creences parentals. 

- La relació indirecta de les creences d’autoeficàcia amb el benestar familiar. 

- La relació directa de les creences parentals amb el benestar familiar. 

Els autors verificaren que la interacció dels professionals està directament relacionat amb les 

creences d’autoeficàcia. A més, els sentiments positius fomentaven les creences positives i, per 

consegüent, el benestar psicològic. Per tant, les PCF estan relacionades tan directa com 

indirectament amb el benestar psicològic de les famílies i, emmarcades en la teoria de 

l’empoderament, són models que ajuden a augmentar i desenvolupar les habilitats i les capacitats 

parentals. Per contra, una limitació considerable de l’estudi, tal com apunten els investigadors, és 

“el fet que sols un model va ser el focus d’investigació (…). Podria ser el cas que hi hagi altres 

models que expliquin millor les relacions entre les variables” (p. 10).  

Com s’ha dit, l’empoderament i el benestar familiar són fenòmens a considerar per als professionals 

dels serveis d’Atenció Primerenca. Però també s’ha de tenir en compte el concepte de Qualitat de 

Vida Familiar (QVF). Balcells et al. (2016) treballaren amb dos instruments (Beach Center Family-

Professional Paternship i Beach Center FQoL) i demostraren que: 

Les característiques i la dinàmica de la família intervenen en les necessitats individuals de 

l’infant afectant la QVF i, per altra banda, que els serveis i suports actuen com a variables 

mediadores i moderadores sobre els efectes de la unitat familiar o les característiques 

individuals. (p. 37) 

Així mateix, l’estudi revela alts resultats en tant a la percepció de les famílies sobre la QVF, tot i 

que el factor més amb major afectació és el benestar emocional a causa de la discapacitat de 

l’infant. Seguint amb el mateix fil, l’estat d’ànim disminueix a mesura que augmenta l’edat de 

l’infant (Martínez i Martínez, 2013) i la sensació de control personal dels membres familiars 

redueix l’ansietat si ells estableixen els seus propis objectius (Rodger et al., 2012). 
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Mayorga, Madrid i García (2015) investigaren a 58 famílies usuàries d’un SEDIAP. Destaquen els 

resultats sobre els sentiments familiars en el moment de rebre la notícia de la discapacitat del seu 

fill o filla. El més significatiu (39.70%) va ser la preocupació, tot i que, tant la confusió, la por, la 

depressió com la culpa també es varen recollir. A més, un 32.76% dels enquestats pensen que no 

estan capacitats per rebre formació i habilitats enfront d’un 29.31% que aposten per l’aprenentatge. 

Les conclusions afirmen les necessitats de suport, informació, assessorament i formació per a la 

família i en conseqüència per a l’augment del nivell de QVF. Però es necessita investigar i explorar 

com es duen a terme aquests processos específics dins dels serveis d’Atenció Primerenca per arribar 

al context familiar sense dependre de quin sigui el model d’intervenció (Gavidia et al., 2015). 

Un dels elements lligats a la QVF és l’economia familiar. Els pares amb ingressos més elevats 

perceben una major QVF, possiblement per l’accés a un major ventall de recursos per atendre la 

discapacitat dels seus fills o filles (Davis i Gavidia, 2009). En canvi, altres estudis, com és el de 

Balcells et al. (2016) demostren que no hi ha relació directa entre els ingressos i la QVF. A més, la 

tensió econòmica de la família no està directament relacionada amb l’empoderament familiar (Fox 

et al., 2015). 

5.6 Barreres del MCF 

Actualment, l’Atenció Primerenca està passant per un període de canvi, ja que les pràctiques 

professionals inicials centrades en el model professional i tradicional intenten donar cabuda al 

model centrat en la família. Aquest get ocasiona barreres per a la implementació associades a la 

qualitat dels serveis (Espe-Sherwindt, 2008). 

La primera categoria són les barreres en el sistema. D’acord amb l’estudi de Pereira i Serrano 

(2014), els professionals perceben una àmplia falta de recursos que recauen en el funcionament del 

servei i la insuficiència de suport per part de les polítiques. Com que les normatives legals 

prioritzen l’atenció en els serveis per a l’infant, les PCF queda en un segon lloc amb menors fonts 

de finançament (Cañadas, 2012; Espe-Sherwind, 2008; Fingerhut et al., 2013). 

Una segona categoria d’impediments per dur a terme les PCF estan enfocades a la capacitació 

efectiva dels professionals. Fins ara, la formació ha anat enfocada a l’aprenentatge sobre les 

disciplines específiques i, en menor part, a les pràctiques participatives i relacionals que doten 
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d’estratègies per atendre a la família en el seu context (Dias i Cadime, 2019; Espe-Sherwind, 2008; 

Pereira i Serrano, 2014). Això es relaciona amb les dificultats per treballar en equip, on la 

col·laboració interdisciplinar i intradisciplinar o l’intercanvi d’informació professional són factors 

que es veuen afectats (Pereira i Serrano, 2014). A la segona barrera, s’afegeix el factor actitudinal 

dels professionals al considerar-se experts, cosa que exclou la presa de decisions conjuntes amb la 

família, el treball sobre les capacitats familiars o les visites en entorns naturals (Cañadas, 2012; 

Dias i Cadime, 2019; Espe-Sherwind, 2008; Fingerhut et al., 2013; Rodger et al., 2012). 

Una tercera barrera que demostren les investigacions és la relacionada amb la família. Les 

característiques familiars com els problemes interns, estat sociodemogràfic i cultural o l’estat 

d’ànim, fan que diversos professionals adoptin una pràctica de companyia a la família i no 

d’intervenció amb la família. Així mateix, els professionals han de tenir en compte determinades 

famílies no se sentin còmodes amb unes PCF i, per tant, els serveis han de ser més oberts oferint 

models diversos fomentant la creativitat en els mètodes d’accés i col·laboració (Finerhut et al., 

2013; Pighini et al., 2014). D’altra banda, la falta de temps i els horaris de treball per oferir un 

suport total a la família són un impediment important per a les visites a domicili i la periodicitat de 

les mateixes (Pereira i Serrano, 2014). 

En síntesi, tot i que durant els darrers anys la investigació ha apostat per estudiar certs components 

dels diferents factors de l’Atenció Primerenca, és necessari seguir estudiant, explorant i demostrant 

llacunes per arribar a donar un servei de qualitat. És important indagar sobre les implicacions dels 

serveis en tant al benestar familiar (Martínez i Calet, 2015), la comparació entre models i els seus 

resultats en la família i en l’infant (Epley et al., 2010), el desenvolupament de nous programes més 

eficaços per conèixer les pràctiques d’intervenció que produeixin resultats més satisfactoris 

(Martínez i Calet, 2015), l’exploració de les diferents vies per a la preparació i la capacitació dels 

professionals dels serveis o la millora de les actituds i el comportament dels professionals per 

adquirir estratègies de comunicació que permetin empoderar a les famílies (Pereira i Serrano, 2014). 
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6. Projecte de tesi doctoral 

Aquest treball de recerca és l’inici d’una futura tesi doctoral emmarcada en el programa de Doctorat 

d’Educació de la Universitat de les Illes Balears en la línia d’investigació en Educació Inclusiva. 

Per això, aquest apartat té per objectiu exposar i esquematitzar la proposta d’investigació que ens 

agradaria treballar en el camp de l’Atenció Primerenca de les Illes Balears. He trobat oportú 

redactar aquesta part del treball en primera persona pel fet que marca unes fites futures tant 

personals com professionals que, amb molta il·lusió, lluitaré per aconseguir.  

Per tant, la tesi doctoral pretén analitzar els models d’intervenció de l’Atenció Primerenca i, al 

mateix temps, la capacitació dels progenitors amb la intenció d’elaborar propostes de millora en la 

qualitat dels serveis. Sota la teoria exposada anteriorment, el projecte se sustenta baix antecedents 

que reforcen la investigació, els quals fan referència a: 

- El canvi del model centrat en l’infant al MCF requereix noves propostes de capacitació 

professional, especialment enfocades a pràctiques participatives. 

- Les teories del desenvolupament humà determinen el paper de la família com agent actiu 

durant el desenvolupament de l’infant. Aleshores, l’Atenció Primerenca ha d’afavorir la 

millora de la qualitat de vida i el benestar familiar. 

- El caràcter jove i l’escassa investigació dóna suport a la necessitat d’analitzar i adequar els 

models de prevenció i intervenció posant interès en la qualitat dels serveis. 

  

Aleshores, hem establert quatre objectius específics per assolir l’objectiu general plantejat: 

 O1: Analitzar l’efecte d’ambdós models en el desenvolupament de l’infant. 

 O2: Estudiar l’evolució de la qualitat de vida i la capacitació familiar conforme al model   

 d’intervenció. 

 O3: Explorar la qualitat del servei a partir de les percepcions de les famílies usuàries. 

 O4: Analitzar les creences dels professionals sobre les barreres i les fortaleses del model   

 tradicional i el MCF. 

Com a estructura general, hem optat per plantejar l’estudi del fenomen a partir de la metodologia 

mixta amb el fi de combinar tècniques i mètodes per arribar a múltiples aproximacions i obtenir un 
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coneixement més profund i integral de l’Atenció Primerenca. Aquesta orientació permetrà conèixer, 

explicar i fonamentar la realitat, així com trobar convergència entre resultats, de manera que la 

triangulació ajudarà a justificar la validesa de l’estudi. Doncs, a partir de la complementarietat de 

mètodes, es podrà il·lustrar i clarificar els models que articulen els Centres de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Primerenca i analitzar els factors que determinen la qualitat de la intervenció.  

En aquest sentit, el disseny d’estatus equivalent seguirà una estructura operacional simultània 

explicatòria. La part quantitativa, per treballar l’avaluació dels factors familiars i el 

desenvolupament de l’infant associats als models d’Atenció Primerenca i la part qualitativa per 

l’estudi de les representacions i discursos sobre la qualitat del servei. Per tal d’estructurar aquestes 

parts, proposem sis etapes: 

 Etapa I: Revisió de la literatura, preguntes i objectius d’investigació. 

 Etapa II: Recollida de dades d’acord amb l’aproximació quantitativa, mitjançant    

 qüestionaris prèviament validats i l’anàlisi estadístic descriptiu. 

 Etapa III: Recollida d’acord amb l’aproximació qualitativa, a partir de grups de discussió i  

 la codificació, la categorització i l’anàlisi de les dades. 

 Etapa IV: Interpretació de l’anàlisi segons cada mètode i triangulació de dades. 

 Etapa V: Conclusió i discussió de l’anàlisi de dades.  

 Etapa VI: Redacció del document final. 

La investigació es durà a terme amb la col·laboració del CDIAP de Mater Misericordiae. Els 

participants potencials seran els professionals i els progenitors usuaris de dit servei. Proposem que 

el mètode de reclutament principal sigui per contacte directe amb la directora, com a informant 

clau, per a recol·lectar la mostra de professionals i famílies. Per la part quantitativa, pretenem 

reclutar una mostra representativa de seixanta progenitors, de manera que trenta d’ells rebin 

intervenció a partir del model centrat en l’infant i els altres trenta restants rebin el MCF. Per la part 

qualitativa, la mostra la configuraran vuit professionals que intervenen en ambdós models per a 

participar en un grup de discussió i setze progenitors per altres dos grups de discussió de vuit 

participants.  
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Per tal de distribuir els aspectes anteriors, proposem un pla de treball distribuït per semestres 

d’acord amb les etapes d’investigació, els objectius específics i les activitats a realitzar (vegeu Taula 

12): 

Taula 12 

Cronograma del projecte de Tesi Doctoral

OE Activitat

Primer  
any

Segon 
any

Tercer 
any

Quart 
any

1 2 1 2 1 2 1 2

E.I O1 1.1 Revisió sistematitzada de la literatura y fonamentació teòrica

E.II

O2

2.1 Recol·lecció de dades pre-test: Child Behavior Checklist (CBCL) for 
ages 1 1/2-5 

2.2 Sistematització y anàlisis de dades (2.1)

2.3  Recol·lecció de dades post-test: Child Behavior Checklist (CBCL) for 
ages 1 1/2-5

2.4 Sistematització y anàlisis de dades* (2.3) i comparació amb anàlisis 
2.2 (pre/post-test)

O3

2.5 Recol·lecció de dades pre-test:  
- Escala de Calidad de Vida Familiar (Verdugo et al., 2004) 
- Cuestionario de evaluación de habilidades parentales (Vázquez et al., 

2016) 
- Escala d’Empoderamiento Familiar (FES) (Koen et al., 1992)

2.6 Sistematització y anàlisis de dades* (2.5)

2.7 RRecol·lecció de dades post-test:  
- Escala de Calidad de Vida Familiar (Verdugo et al., 2004) 
- Cuestionario de evaluación de habilidades parentales (Vázquez et al., 

2016) 
- Escala d’Empoderamiento Familiar (FES) (Koen et al., 1992)

2.8 Sistematització y anàlisis de dades* (2.7) i comparació amb anàlisis 
2.6 (pre/post-test)

E.III

O4

3.1 Grups de discussió: les percepcions de les famílies sobre la qualitat del 
servei

3.2 Codificació, categorització i anàlisis de dades (3.1)

O5

3.3 Grups de discussió: les creences dels professionals respecte la 
prevenció i intervenció en ambdós models

3.4 Codificació, categorització i anàlisis de dades (3.3)

E.IV
4.1 Interpretació i triangulació de dades

4.2 Conclusió i discussió de resultats

E.V 5.1 Redacció final, depòsit i lectura del document final de la Tesi Doctoral

Nota. Font: Elaboració pròpia 

* Sistematització i anàlisis de dades amb el paquet IBM SPSS Statistics
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7. Limitacions 

Aquesta revisió de la literatura pretén visibilitzar els aspectes associats a la qualitat dels serveis 

d’Atenció Primerenca i, sobretot, contribuir a identificar les dimensions que indueixen a noves 

investigacions. Així i tot, cal tenir en compte dues limitacions que es desprenen d’aquest estudi.  

La primera limitació es relaciona amb la diferència de contextos on s’han dut a terme les 

investigacions seleccionades per la revisió bibliogràfica. Això dificulta la comparativa equiparable 

de resultats sota uns mateixos criteris. Per això, s’ha intentat detallar el tipus de població i mostra 

dels estudis analitzats. A més, s’haurien de contemplar les diferents estratègies metodològiques 

utilitzades en els estudis, ja que és un factor rellevant en tant a la significativitat i interpretació dels 

resultats per part del lector.  

La segona limitació és la inclusió únicament d’articles avaluats per revisors mitjançant els 

processos de blind peer review. Aquest fet ha exclòs articles de difusió i treballs acadèmics, com 

Treballs de Fi de Grau, Treballs de Fi de Màster o Tesis Doctorals. Aleshores, la informació referent 

a aquestes fonts documentals pot ser l’inici d’una nova recerca bibliogràfica. Les inferències que es 

fan durant la lectura d’aquest document haurien de contemplar aquestes dues limitacions.  
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8. Conclusió 

A mode de conclusió, cal tenir present que els canvis filosòfics, organitzatius i estructurals de 

l’Atenció Primerenca durant les darreres dècades han contribuït al fet que, avui en dia, el principal 

model de referència contempli la família com a punt de referència de la intervenció (Dunst et al., 

2019; Espe-Sherwind, 2008; Rouse, 2012). Per això, cal apostar per les fortaleses, la capacitació 

familiar i les relacions efectives entre professionals i progenitors (Epley et al., 2010; Espe-

Sherwindt, 2008; Mas et al., 2019) durant el procés de prevenció i intervenció.  

Si més no, s’ha evidenciat que hi ha obstacles per executar significativament les pràctiques 

participatives en els serveis d’Atenció Primerenca (Escorcia et al., 2018; Espe-Sherwind, 2008; 

Marco et al., 2018; Mas et al., 2019; Rouse, 2012) i no s’ha identificat una implicació directa amb 

els resultats positius del desenvolupament de l’infant, la qual cosa es relaciona amb la necessitat de 

treballar cap a noves investigacions que avaluïn aquests aspectes (Fernández et al., 2017; Gavidia et 

al., 2015; Hughes i Gavidia, 2019).  

Paral·lelament, s’uneix la carència de formació dels professionals per dur a terme el Model Centrat 

en la Família (Cañadas, 2012; Dias i Cadime, 2019; Dunst et al., 2019; Escorcia et al., 2018; Espe-

Sherwind, 2008; Gavidia et al., 2015; Marco et al., 2018; Mas et al., 2018; Pereira i Serrano, 2014). 

Doncs, els Serveis d’Atenció Primerenca han d’apostar per proporcionar un servei de qualitat 

(Millá, 2005; Minard, 2018; Pereira i Serrano, 2014), avaluant els programes de prevenció i 

intervenció (Epley et al., 2010; Fox et al., 2015), de manera que la percepció dels progenitors ha de 

ser una variable a tenir en compte (Davis i Gavidia, 2009; Dias i Cadime, 2019; Gavidia et al., 

2015; Hughes i Gavidia, 2019; Pighini et al., 2014).  

Per tant, passar d’un model expert al model centrat en la família no és un repte fàcil (Espe-

Sherwind, 2008). Doncs, cal investigar les intervencions dels equips de professionals per valorar el 

benestar familiar (Martínez i Calet, 2015), la comparació entre models (Epley et al., 2010), el 

desenvolupament de nous programes més eficaços (Martínez i Calet, 2015) o l’actitud dels 

professionals per permetre la capacitació familiar (Pereira i Serrano, 2014). Aquestes llacunes en 

l’àmbit de l’Atenció Primerenca, posen de manifest el caràcter jove de la disciplina que s’ha de 

consolidar-se per adequar la resposta integral i de qualitat a les necessitats de la primera infància.  
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Com s’ha detallat al començament del document i més explícitament al punt 6, aquest treball és 

l’inici d’una investigació futura. El propòsit és poder estudiar diferents variables relacionades amb 

l’Atenció Primerenca de les Illes Balears per contribuir a la millora dels serveis i les pràctiques 

d’intervenció proporcionades als infants i a les seves famílies. Aquest desig s’estructurarà en format 

de Tesi Doctoral.  

Finalment, m’agradaria mencionar a Sr. Ken Robinson, autor de l’Element, el qual emfatitza la 

importància de l’ajuda i l’orientació d’altres persones per assolir els objectius personals referits al 

llibre com a Elements. Aquests mentors ens inspiren, ens obren els ulls cap a noves possibilitats i, 

sobretot, ens donen suport per seguir en el camí de la vida. Per això, vull agrair al Dr. Sebastià 

Verger per obrir-me nous horitzons, donar-me suport per fer noves passes i ajudar-me a avançar tan 

personalment com professionalment. 
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