
www.uib.cat 

 

 

1 

La competència familiar en padrins 

Any acadèmic 2018-19 

 

Resum: 

La majoria dels programes formatius destinats a la millora de les relacions familiars es 
destinen a l’aprenentatge de competències per part dels pares i mares, és a dir, 
s’orienten a la formació de competències parentals. Encara són molt pocs els 
programes que s’adrecen al conjunt de la família tot i que aquests destaquen per la 
seva efectivitat ja que permeten un aprenentatge conjunt: fills i pares. Aquest és el cas 
del Programa de Competència Familiar (PCF), una iniciativa del Grup d’Investigació 
Educativa i Social (GIFES). 

Juntament amb els pares, els padrins hi ofereixen suport a la família, dedicant molt 
temps a la cura i acompanyament dels seus nets. En aquest context de suport, el seu 
rol educatiu és innegable. L’any 2014, l’equip que du a terme aquest programa va 
realitzar una recerca sobre aquest rol educatiu i es van seleccionar els elements 
educatius clau per a la millora de les relacions familiars des de la perspectiva dels 
padrins.1  

Partint d’aquest estudi, el que plantegem al curs actual és una revisió teòric-pràctica 
sobre el tema de les competències familiars i específicament dels padrins, partint de 
bibliografia específica, i posant especial esment en les habilitats comunicatives i de 
regulació emocional. 

Així doncs, el curs comptarà amb una revisió bibliogràfica sobre el tema, el visionat i 
debat de documents audiovisuals específics, la realització de role-playings que 
ajudaran a comprendre la importància de l’aprenentatge de les habilitats explicades i 
la proposta de bones pràctiques per a la millora de les relacions padrins-nets. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gomila, M.A.; Orte, C.; Pascual, B.; Vives, M. (2014) La participació dels padrins en un programa de 
competencia familiar: la recerca aplicada al disseny d’un projecte formatiu. A Anuari de l’Envelliment 
2014. Palma: Fundació Guillem Cifre. 
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Objectius: 

− Analitzar les característiques de les famílies actualment, les relacions familiars i 
el seu rol educatiu. 

− Conèixer la metodologia de la competència familiar. 

− Analitzar el rol dels padrins: l’espai educatiu entre padrins i nets. 

− Conèixer les distintes habilitats per al maneig de la comunicació i la regulació 
emocional. 

− Reflexionar sobre la importància de la comunicació i la gestió emocional per al 
manteniment de les relacions. 

− Reflexionar sobre les bones pràctiques orientades a la comunicació entre 
padrins i nets. 

 

Continguts: 

− La família en l’actualitat, relacions familiars i educació: com es poden millorar 
les relacions familiars?  

− La metodologia de la competència familiar. 

− El Programa de competència familiar: un programa multicomponent basat en 
l’evidència. 

− El rol dels padrins: l’espai educatiu entre padrins i nets. 

− El temps positiu, la comunicació i la gestió emocional per al manteniment de 
les relacions. 

− Les habilitats per a la millora de la comunicació  

− Les habilitats per a expressar emocions  

− Bones pràctiques orientades a la millora de les relacions entre padrins i nets. 

 

Criteris d’avaluació: 

Assistència i participació activa a les sessions 

Preparació dels materials: lectura de bibliografia, etc. 

Realització de les activitats proposades 
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Activitats: 

− Sessions expositives per part de les docents 

− Visionat de material audiovisual 

− Debats 

− Representacions/role-playings 

 

Bibliografia de referència: 

Pendent a lliurar a l’inici de curs. 
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