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Objectius 

Analitzar les característiques de les famílies en el món actual 

Conèixer la metodologia de la competència familiar 

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

Conèixer les distintes habilitats pel 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 

www.uib.cat 
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Presentació de l’assignatura: la família 
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educació   

Belén Pascual, 
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2 21/12/2018 

La metodologia de la competència 
familiar. El programa de competència 
familiar: un programa multicomponent 

basat en l’evidència 

Marga Vives,  

3 11/01/2019 El rol dels padrins: l’espai educatiu 
entre padrins i nets 

Belén Pascual, 
Marga Vives, 
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4 18/01/2019 
El temps positiu, la comunicació i la 

gestió emocional per al manteniment 
de les relacions 

Belén Pascual, 
Marga Vives, 
MAntònia Gomila 
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25/01/2019 

Les habilitats per a la millora de la 
comunicació i per a expressar 

emocions 

Belén Pascual, 
Marga Vives, 
MAntònia Gomila 
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La família en l’actualitat, 
 relacions familiars i 

educació 



CARACTERÍSTIQUES DE LA FAMILIA ACTUAL:  
EVOLUCIÓ I TRANSFORMACIONS DE LA FAMILIA 

  Rols, relacions 
i model 
   educatius 

          Treball, 
consum i  
  nivell de  
       vida 



PRESENTACIÓ 

Com definiriem la relació padrí-net amb una paraula que 
comenci per la inicial del nostre nom? 



 
•  Suport- educació- lúdic/

afectiu 

•  Models: “tipus de padrins” 

•  Beneficis i costos dels espais 
compartits 

www.uib.cat 

Espais compartits 
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Beneficis i costos dels 
espais compartits 



Factors de risc en la família 

Consum i actituds dels pares i 
mares (Higgins et al, 2013) 

Estil educatiu (Becoña, 2001) 

Conflicte i desorganització 
familiar (Patterson, 1986) 

Falta de proximitat i calidesa 
(Tolan et al., 2011) 

Trastorns de conducta (Chau i 
Giallo, 2014) 
Situacions d’abandonament, 
maltractament o abús (Gràcia, 
2010) 

Factors de protecció en la família 

Exercici efectiu de la parentalitat 

Possibilitats econòmiques 

Vinculació amb altres figures 
adultes positives (padrins?) 

Bona autovaloració i autoestima 

Comunicació familiar 

Control i vigilància (supervisió) 

Qualitat de les relacions 

Resiliència  



Què farem al curs? 

Taller pràctic 
•  Treballam 

emocions 
•  Treballam 

comunicació 

Mètodes i 
programes de 

reforç de la 
competencia 

familiar 

Marc teòric 
del programa 
(estructura-
continguts) 
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