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RESUM 

Després d'explicar l'origen, els fonaments, l'estructura i continguts del Programa de competència familiar, 

en aquest treball presentem la metodologia i els resultats obtinguts sobre el procés d'execució d'aquest 

programa després d'aplicar-lo amb dues mostres de famílies d'usuaris de Projecte Home, a Palma. Els 

resultats mostren nivells de retenció superiors als d'altres programes de característiques similars i permeten 

treure conclusions molt positives sobre el funcionament del programa i sobre alguns aspectes que és 

possible optimitzar. 

RESUMEN 

Después de explicar el origen, los fundamentos, la estructura y los contenidos del Programa de competencia 

familiar, en este trabajo presentamos la metodologia y los resultados obtenidos sobre el proceso de ejecu-

ción de este programa después de aplicarlo con dos muestras de familias de usuarios de Proyecto Hombre, 

en Palma. Los resultados muestran niveles de retención superiores a los otros programas de similares 

características y permiten sacar conclusiones muy positivas sobre el funcionamiento del programa sobre 

algunos aspectos del mismo que es posible optimizar. 

I N T R O D U C C I Ó 
Una de les formes més poderoses de retardar l'inici o reduir el consum d'alcohol i drogues o 

modificar els seus precursors i de reduir els problemes de conducta en els joves és a través de 

l'exercici adequat de la parentalitat. La l i teratura que dóna suport en aquesta qüestió és mol t 

àmplia i queda recollida en revisions diverses (Foxcroft [et. al.] 2003;Lochman i Steenhoven, 2002), 

i treballs de metaanàlisi (Tobler i Kumpfer 2000;Tobler [et. al.] 2000). 

Encara que en l'exercici de la parentalitat intervenen molts factors, els quals exerceixen un efecte 

pro tector major en els comportaments saludables dels fills inclouen: les relacions positives pares-

fills, la util ització de mètodes de disciplina posi t ius;e l contro l i la supervisió dels pares i la 

comunicació familiar de valors i expectatives saludables i positives (Ary [et. al.] 2000;CSAP, 2000). 

C o m indica Kumpfer (1999), el supor t parental és el factor pro tector més important : ajuda els fills 

a desenvolupar somnis, propòsits i metes en la vida. 

Amb to t , i encara que la l i teratura assenyala que els pares exerceixen un rol pro tec tor en el desen¬ 

volupament o no de problemes de conducta, en els fills, l'exercici de la parentalitat positiva 

quotidiana no és una tasca fàcil per diverses raons, com el cada vegada menys temps que els pares 

dediquen a a i xò ;o fins i t o t , l'escassa confiança que tenen els pares en la seva pròpia influència, 

respecte a altres fonts d'influència com la que exerceixen els mitjans de comunicació, les noves 

tecnologies o el grup d'iguals quan els seus fills es fan adolescents. 

L'exercici de la parentalitat positiva requereix estar disposat a exercir-la i saber com fer-ho.Algunes 

situacions per les quals pot passar la família, com per exemple problemes de consum d'alcohol i/o 

drogues;problemes de salut mental;problemes de relació de parella i altres, de forma continuada o 

en diversos moments del temps, dificulten de forma mol t important el seu exercici i la motivació 
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per fer-ho i mantenir-ho amb coherència i constància. En aquest tipus de situacions, el potencial 

paper protector de la família disminueix i, per contra, pot generar i/o potenciar, factors de risc, 

incloent l'abús de drogues (Chassin i Barrera, 1993). Comparats amb la població general, els fills, els 

pares dels quals abusen de l'alcohol i/o drogues, presenten major risc de problemes de conducta 

incloent el consum d'alcohol i/o drogues a mesura que es fan adults (Jacob [et. al.] l999;Jacob i 

Wind le 2000;Jenisson i Johnson 1998). 

D'acord amb l'anterior, una tasca pr ior i tàr ia que s'ha de por tar a te rme és la d'engegar programes 

de prevenció de drogues eficaços dirigits en aquest grup de població de nins i joves. Programes la 

finalitat dels quals sigui evitar i/o reduir l'aparició i el desenvolupament de problemes de conducta 

incloent el consum d'alcohol i/o drogues. Programes, en definitiva, que permetin reforçar els fac¬ 

tors de protecció i reduir els factors de risc d'aquests problemes, tant en els pares com en els fills. 

El Programa de competència familiar (PCF), que hem por tat a te rme en Projecte Home, a Palma, 

amb dos grups de famílies, és un d'ells. Una adaptació 1 feta pel grup d'Investigació i Formació 

Educativa i Social (GIFES)2 de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta de l'adaptació i validació 

en el nostre mitjà del programa Stregthening Families Program (SFP), de Kumpfer i DeMarsh 

(1985), Kumpfer, DeMarsch i Child (1989), i revisions posteriors de 1998, 2004. Un programa 

mult icomponent que està considerat com d'alt nivell d'eficàcia per obtenir canvis -en els factors de 

protecció i de risc comentats- en els pares i en els fills, després d'haver-lo aplicat, uti l itzant diver¬ 

sos criteris d'avaluació d'investigadors i organitzacions independents a l'equip que ho va originar 

(Center for Substance Abuse Prevention, l998; Biglan, 2003). 

És mul t icomponent perquè combina un currículum d'habilitats socials i de vida dirigit als nins i 

joves, un currículum d'entrenament parental conductual i un currículum centrat en la família, que 

integra les habilitats apreses pels fills i les habilitats apreses pels pares. Segons el treball de 

metaanàlisi de Tobler i Kumpfer (2000), amb aquest tipus de programes la grandària dels efectes 

arribats és de 0,82, una grandària mol t major que la que s'obté util itzant qualsevol dels altres dos 

programes de forma individual.També, la retenció és mol t més elevada quan s'utilitza aquest tipus 

de modalitat. Com assenyala Kumpfer (2003), i hem pogut també constatar, una de les raons és 

l'interès dels fills, que animen els pares a continuar en el programa. 

Objectius i característiques del programa 

L'objectiu del Programa de competència familiar és augmentar la competència familiar i prevenir 

possibles conductes inadaptades en els fills de les persones en tractament per consum de drogues. 

Es pretén assolir-lo a part i r de la mil lora de les relacions familiars, l'augment de les habilitats paren-

1 Amb el finançament del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BSO2003-087I7), FEDER. La Conselleria d'Economia, Hisenda 
1 Innovació i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. 

2 Grup d'investigació format per investigadors del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de 
les Illes Balears.També hi participen membres de Projecte Home Balears i de l'Hospital Son Dureta (M.X. March, C. Orte, 
L. Ballester, C.Touza,J.L. Oliver, B. Pascual, C. Fernàndez, M.C. Fernàndez i L. Mestre). 
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tals, la mil lora del compor tament dels fills i filles, l'augment de la competència social, i la reducció 

o prevenció del consum de drogues i alcohol. 

C o m mostra la figura següent, el format d'aquest programa implica la família al complet .Al llarg de 

14 sessions i després d'un berenar comú, la família es divideix en grups: en la pr imera hora, el grup 

de pares i el grup de fills aprenen i practiquen els continguts i les habilitats en cadascun dels seus 

grups. En la segona hora, les famílies es reuneixen per practicar junts les habilitats que els uns i els 

altres han après en la pr imera hora. Els continguts de les sessions apareixen recollits en la taula 1. 

F I G U R A 1. F O R M A T D E L P R O G R A M A 

ESTRUCTURA I FORMAT DELS PROGRAMES 

y Primera sessió en paral·lel ^ 

SESSIÓ DE FORMACIÓ DELS PARES SESSIÓ DE FORMACIÓ DELS FILLS 

Segona sessió conjunta 

SESSIÓ DE FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES 

TAULA 1. CONTINGUTS DE LES SESSIONS 

Pares i mares Fills i filles Famílies 

l I n t r o d u c c i ó i formació del grup Salutació i regles Introducció i formació del grup 

2 E x p e c t a t i v e s , desenvolupament 

i maneig de l'estrès 

Habilitats socials I (escolta activa) Joc dels fills i filles 

3 R e c o m p e n s e s Habilitats socials II (conversa) Joc dels fills i de les filles (recompenses) 

4 M e t e s i objectius Aprendre bon comportament Metes i objectius 

5 A t e n c i ó diferencial: 

parar esment i ignorar 

Com dir NO i mantenir-se fora de Atenció diferencial 

problemes 

6 C o m u n i c a c i ó I 

(mi l lorar les relacions) 

Comunicació I Comunicació I 

(millorar les relacions) (introducció al joc familiar) 

7 C o m u n i c a c i ó II 

(reunions familiars) 

Comunicació II Comunicació II 

(reunions familiars) (consolidació del joc familiar) 

8 Drogues i família 

(factors de risc) 

Alcohol i drogues Aprendre dels pares i de les mares 

Continua 
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Pares i mares 

9 R e s o l d r e problemes i 

donar instruccions 

Fills i filles Famílies Pares i mares 

9 R e s o l d r e problemes i 

donar instruccions 

Resoldre problemes Resoldre problemes i donar 

instruccions 

10 Posar límits I ( reconduir 

el mal compor tament ) 

Introducció al Joc dels pares i de les El Joc dels Pares i de les Mares I 

mares 

l l Posar límits II (practicar) Habilitats d'afrontament I El Joc dels pares i de les mares II 

(reconèixer sentiments) 

l 2 Posar límits III (resoldre 

problemes de compor tament) 

Habilitats d'afrontament II El Joc dels pares i de les mares III 

(afrontar la crítica) 

l3 Crear i uti l i tzar programes 

de compor tament 

Habilitats d'afrontament III Recordar el que ens ajuda i perquè 

(manejar l'enuig) ens ajuda 

l4 Mantenir el bon comportament Graduació, recursos i repàs Final del programa graduació 

El programa preveu reduir les barreres al t ractament proporcionant els recursos necessaris per 

assistir a les sessions (menjars, cura dels nins, incentius, etc.). 

C o m hem assenyalat, el GIFES de la UIB ha por ta t a te rme l'adaptació a la nostra realitat social 

i cultural del Strengthening Families Program (SFP), un programa ideat per a la població dels 

Estats Units. A ix í i pel que fa al programa, a més de l'òbvia adaptació idiomàtica, es va por tar a 

te rme una adaptació redefinint conceptes diversos. En l'àmbit de la disciplina, per exemple, vam 

redefinir els límits del càstig als fills, rebutjant el càstig físic.També, vam haver de fer adaptacions 

de tipus cultural. Cal teni r en compte que les famílies que han estat objecte d'aquest programa, 

en diverses ciutats nord-americanes, són famílies en molts casos immigrants (africanes, 

asiàtiques, llatines, etc.) o bé indioamericanas. En altres casos, són famílies amb escassos recur¬ 

sos econòmics i de baix nivell cultural. El perfil dels usuaris als quals s'havia adaptat el programa 

nord-americà no corresponia al perfil de possibles usuaris de les Illes Balears o de la resta 

d'Espanya, on la diversitat entre les famílies que poden beneficiar-se d'aquest programa és mo l t 

més elevada, de manera que vam dur a te rme tant l'adequació a les característiques socioculturals 

de les famílies com al programa de t ractament Projecte H o m e , en el marc del qual hem 

desenvolupat el Programa de competència familiar. Els beneficiaris i beneficiàries del programa 

han estat els usuaris de Projecte H o m e , en la fase final de t rac tament per addicció a drogues, les 

seves parelles i els seus fills de 7 a l 4 anys. 

En aquest document, presentem els resultats del procés d'execució del programa, a part i r de 

l'anàlisi de les avaluacions dels formadors, en dues implementacions. Els objectius de l'avaluació del 

procés d'execució als quals fem referència són els següents: 

• D e t e c t a r dificultats en els participants, en el programa o en el procés d'execució. 

• V i n c u l a r els resultats al procés formatiu. 

• O b t e n i r informació que permeti mil lorar els continguts,materials i el procés d'execució. 
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OBJECTIUS DE L'AVALUACIÓ I H IPÒTESI DE PARTIDA 

Encara que en la introducció d'aquest capítol ja hem fet referència als objectius generals de 

l'avaluació de l'engegada del programa, assenyalem ara quins han estat els objectius específics i les 

hipòtesis de les quals partíem en la nostra investigació. 

Object iu l.Analitzar el grau de motivació i el nivell d'interès dels participants en els subprogrames. 

Hipòtesis: 

1. L'assistència i la puntualitat poden decaure en la segona meitat d'aplicació del programa. 

2. Pot haver sessions més interessants i motivadores que altres. 

3. N o hi ha diferències en el grau de satisfacció global mostrat pels participants en els subprogrames. 

L'anàlisi de les variables contemplades en aquest pr imer objectiu és mol t rellevant perquè un dels 

problemes principals als quals s'enfronten aquest tipus de programes és la pèrdua de participants 

i la disminució de l'interès i de la motivació. Aquesta possibilitat ha estat prevista pels autors del 

SFP que han inclòs activitats específiques per evitar que es produeixi aquesta circumstància. 

L'explicació seria l'aparició d'un cer t cansament. Per altra banda, vam pensar que era important 

detectar si hi ha hagut sessions que, per les seves característiques específiques, han pogut resultar 

menys interessants i analitzar les raons amb vista a millorar-les. Finalment, vam plantejar la tercera 

hipòtesi perquè vam pensar que els tres subprogrames estan igualment ben plantejats i que resul¬ 

tarien igualment interessants i motivadors, per la qual cosa no detectaríem diferències en el grau 

de satisfacció. 

Object iu 2. Analitzar les dinàmiques grupals creades: l 'atenció/participació, la quantitat de confidèn¬ 

cies fetes al grup i l'adequació i el supor t proporcionat a altres participants. 

Hipòtesis: 

1 . H i ha sessions que afavoreixen més que unes altres el desenvolupament d'aquestes dinàmiques 

grupals. 

2. Són diferents les dinàmiques grupals dels adults i dels nins. 

Analitzar aquestes dinàmiques grupals i t ractar de millorar-les va permetre potenciar el supor t 

social de tipus emocional i informacional entre els participants al programa i, per mitjà d'ells, 

facilitar l'assoliment dels objectius que es planteja. N o obstant això, creiem que assolir-lo pot haver 

estat més fàcil en les sessions de pares i mares -tant pel seu interès a mil lorar l'exercici de la 

parentalitat, com per la seva experiència anter ior en treball grupal- que en les dels nins o en la de 

les famílies, pel rang d'edats dels primers i pel nombre de participants en les sessions de famílies 

en les quals participaven totes conjuntament amb els quatre formadors. 
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Object iu 3. Analitzar l'assoliment dels objectius de les sessions: comprensió dels continguts, 

realització de les tasques per a casa i uti l i tat del tema per a les necessitats dels participants. 

Hipòtesis: 

1. Hi ha sessions més difícils de comprendre que unes altres. 

2. Les majors dificultats de comprensió dels continguts es trobaran en el subprograma de fills i filles. 

3. N o t robarem diferències entre la uti l i tat dels temes plantejats en els tres subprogrames. 

4. Hi ha sessions en les quals no s'han fet les tasques per a casa. 

Analitzar el grau de comprensió dels continguts de cadascuna de les sessions ens pot ajudar a 

detectar sessions que sigui necessari modificar per arribar als objectius que s'hi proposen. Per altra 

banda,i per la mateixa raó que hem comentat abans, creiem que els nivells de comprensió han estat 

menors en les sessions dels nins que en les dels adults. A alguns nins entre els més petits, els ha 

pogut resultar més difícil comprendre tots els continguts. N o obstant això, vam considerar que en 

els tres casos, els temes plantejats pel programa són d'uti l i tat per als participants perquè s'adeqüen 

a les seves necessitats. 

Cada sessió formativa acaba proposant fer tasques per a casa que permetin mantenir i generalitzar 

els aprenentatges de la sessió. Aquestes tasques per a casa es revisen en la sessió següent. 

Fonamentalment, el nostre interès és conèixer si s'ha produït un descens a mesura que avançava el 

programa en la seva realització i si ens t robem amb sessions en les quals hagi estat especialment 

difícil fer-ho. 

Object iu 4. Anal i tzar els recursos materials uti l i tzats: adequació de les sales i disponibi l i tat de 

materials. 

Hipòtesis: 

1. Les majors dificultats quant a la disponibil itat de materials la van t robar en el subprograma de 

fills i filles. 

2. Les majors dificultats quant a l'adequació de les sales la van t robar en el subprograma de famílies. 

Encara que vam procurar que els recursos materials emprats fossin suficients i adequats, les 

característiques de les sessions dels nins poden fer que calgui ser especialment curós en la selec¬ 

ció de jocs i a elaborar materials didàctics. Per altra banda, les condicions en les quals apliquem les 

sessions familiars obliguen a tenir una sala àmplia que permeti fer les activitats plantejades. 

Objectiu 5.Analitzar l'actuació dels formadors: donar amablement la benvinguda, relacionar-se durant 

el berenar, revisar tasques per a casa, donar incentius per tasques per a casa, exposició de continguts, 

utilització d'exercicis dels manuals, conduir els debats dels temes de la sessió, assignar tasques per a 

casa, eficàcia, preparació, objectius i continguts coberts, qualitat en la forma d'impartir els continguts, 
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habilitats per manejar els participants, creativitat, flexibilitat, comprensió contingut, amabilitat/cordia

litat, habilitat per establir relació amb els participants. 

Hipòtesis: 

1. Esperem no t robar diferències significatives en la valoració que de la seva pròpia actuació han 

fet els formadors de cada subprograma. 

Les característiques pròpies de cada subprograma poden fer que sigui necessari que el formador 

disposi de determinades habilitats (per ex., la creativitat en el cas dels quals treballen amb els nins 

o l'habilitat per conduir els debats en el cas dels formadors de pares i mares) i poden fer més 

difícils certes activitats (per ex., repassar les tasques en les sessions de famílies).A pesar d'això, la 

formació i selecció dels formadors que feim ha d'haver aconseguit un adequat grau de competèn¬ 

cia en tots ells, independentment del tipus de participants. 

MÈTODE 

Subjectes 

Encara que el disseny que utilitzam per validar el programa conta amb un grup experimental i un grup 

control , en la taula 2 presentem únicament les dades del primer, ja que són els que han assistit a les 

sessions formatives i dels quals hem obtingut la informació per avaluar el procés d'execució del pro¬ 

grama. Cal assenyalar que en total s'ha aplicat a 15 famílies, 8 en la primera aplicació i 7 en la segona. 

TAULA 2 . ASSISTENS AL PROGRAMA 

Tipus de participant 

Pare/mare Fill/filla Total 

1a Aplicació 16 10 26 

2a Aplicació 12 9 21 

Total 28 19 47 

Els nins tenien edats compreses entre els 7 i els 14 anys, mentre que en els adults oscil·laven dels 

23 als 45 anys. 

Per altra banda, és necessari tenir també en compte les característiques dels formadors, ja que, com 

expliquem en l'apartat següent, han estat ells que han emplenat els qüestionaris d'avaluació. 

En cada aplicació han participat quatre formadors habituals i dos formadors substituts, quan els 

primers no podien assistir a alguna sessió.Tots havien estat formats en la fonamentació i execució 

del programa. Com mostra la taula següent, la majoria de les sessions han estat dirigides pels 

formadors habituals, que, per tant, han estat la principal font d' informació de la qual obtenim les 

dades que analitzarem més endavant. 
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TAULA 3.TIPUS DE FORMADOR QUE VA DIRIGIR LES 

SESSIONS I LES VA AVALUAR 

Formadors habituals 1 Formador habitual + Total 

1 formador substitut 

Pares/mares 85,7% 14,3% 100% 

Fills/filles 89,3% 10,7% 100% 

Famílies 79,9% 23 ,1% 100% 

En les sessions familiars apareix el percentatge més elevat de sessions en les quals va haver un 

formador substi tut.Aquest resultat és lògic si pensam que aquestes sessions van ser dirigides pels 

quatre formadors, els dos de les de pares i els dos de les de fills, de manera que quan hi ha hagut 

un formador substitut en alguna d'elles, també ha estat en la de famílies. 

Instruments i procediment 

La pr imera aplicació del programa es va realitzar entre el dia 28 de gener de 2005 i el dia 13 de 

maig d'aquest mateix any. La segona aplicació va començar el dia 7 d'octubre de 2005 i va finalitzar 

el dia 27 de gener de 2006. En ambdues aplicacions, hem util itzat els mateixos instruments i 

procediment que explicam a continuació. 

Avaluació del seguiment de les sessions per part dels participants 

Cada dia que es va desenvolupar el programa i una vegada que van acabar les sessions formatives, els 

formadors del grup de pares i els del grup de fills es van reunir per emplenar el qüestionari «Avaluació 

del progrés dels participants» per a cadascun dels membres del grup. Aquest qüestionari permet 

avaluar l'assistència, la puntualitat i la realització de les tasques per a casa de cada participant en una 

escala dicotòmica (SÍ o N O ) . Per altra banda, també permet valorar sobre una escala de 5 punts les 

dimensions següents: atenció i participació, quantitat i adequació de les confidències fetes en el grup, 

quantitat i adequació de les aportacions fetes en el grup, el suport proporcionat als altres participants, 

el nivell d'interès, el grau de motivació i el grau de competència en els continguts de la sessió. 

Avaluació del desenvolupament de les sessions de part dels formadors 

Igual que hem assenyalat en el punt anterior, cada dia i una vegada finalitzades les sessions formatives, 

els formadors també van avaluar com es van desenvolupar les sessions. Per a això, el programa dispo¬ 

sa de dos tipus de qüestionaris: el «Qüestionari d'avaluació de la sessió pel formador o formadora» i 

el «Qüestionari de fidelitat de la sessió». El primer s'emplena per valorar les sessions 1,5,6,7,8,9, 13 

i 14 de pares, fills i famílies.3 El segon per a les sessions 2 ,3 ,4 , 10, 11 i 12 de pares, fills i famílies. 

En la sessió 14 només els grups de pares i de fills. 
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El «Qüestionari d'avaluació de la sessió pel formador o formadora» consta de dues parts. La prime

ra recull informació sobre els formadors i participants en la sessió, l'avaluació de l'espai i els materials 

utilitzats, així com la valoració que fa el formador de la seva pròpia actuació i del seu grup.Aquesta 

primera part de l' instrument ha de ser contestada de forma independent, en qüestionaris distints per 

cadascun dels formadors per a cadascuna de les sessions en les quals hagi participat. La segona part 

del qüestionari planteja cinc preguntes obertes que són contestades de forma conjunta pels forma

dors de cadascuna de les sessions a través d'una entrevista feta pels responsables de l'avaluació. 

El «Qüestionari de fidelitat de la sessió», d'una banda, recull informacions similars a l'anterior, però 

afegeix la valoració de la fidelitat en l'execució del programa. En aquest qüestionari podem distingir 

quatre apartats. El primer sobre els formadors i participants en la sessió, així com sobre la durada. El 

segon apartat s'emplena de forma conjunta pels formadors i valora l'espai i materials utilitzats i el grau 

de fidelitat del desenvolupament de la sessió. En el tercer apartat cada formador s'autoavaluarà i valo

rarà el grup. Finalment, es plantegen les mateixes preguntes obertes que comentem en «el Qüestionari 

d'avaluació de la sessió pel formador o formadora» que es contesten com vam indicar abans. 

RESULTATS 

Anam a exposar els resultats que hem obtingut seguint l 'ordre que hem presentat els objectius. 

Començarem amb els resultats del pr imer objectiu. Els gràfics 1 i 2 mostren que els percentatges 

d'assistència a les sessions han estat mol t elevats i s'han mantingut per sobre del 70% fins a finalit

zar el programa. Per altra banda, podem dir el mateix pel que fa al nombre d'adults i de nins que 

han assistit amb puntualitat. N o sembla que s'hagi produït una caiguda en aquestes variables en la 

segona meitat d'aplicació del programa. 
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GRÀFIC 2. PUNTUALITAT 
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Tampoc sembla complir-se la nostra segona hipòtesi, sobre el nivell d'interès i el grau de motiva

ció en el subprograma de pares/mares. Els percentatges de pares i mares que han presentat nivells 

mitjos i alts (puntuacions iguals o superiors a 3 en una escala de 5 graus) no han estat inferiors al 

89% i al 93%, respectivament, i es mantenen al llarg de les sessions. 

5 

En canvi, en el cas dels nins sí que observem que, segons la valoració dels seus formadors, en les 

sessions 6 i 12, descendeixen els percentatges de nins que mostren un interès i una motivació mitjos 

o alts. En aquestes dues sessions es treballa sobre habilitats de comunicació i sobre com afrontar la crí¬ 

tica. En les entrevistes que es van fer en finalitzar-les els formadors van opinar que són dues sessions 

amb bastants continguts i en les quals és especialment important utilitzar activitats dinàmiques. 
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També podem assenyalar que les diferències en aquestes variables entre el grup de pares i mares 

i el de fills i filles són significatives. El nivell mitjà d'interès ha estat major per als pr imers ( t= 5,044; 

p= 0,000) i també el seu nivell mig de motivació ( t= 4 ,722;p= 0,000). N o obstant això, no hem 

t robat diferències significatives (F= 1,041; p= 0,362) entre els tres subprogrames en la valoració 

global que han fet els formadors del grau de satisfacció que han mostrat els participants. La valo

ració és positiva en els tres casos arr ibant a nivells alts i mo l t alts (puntuacions de 4 i 5 en una 

escala de 5 graus). 

L'anàlisi de les dinàmiques grupals, segon l'objectiu, s'assembla, en certa mesura, als resultats que 

hem obtingut abans. C o m semblen recoll ir els gràfics del 5 a 10, el percentatge de pares i mares 

que han participat molt , que han fet nombroses confidències, aportacions mol t adequades que han 

donat supor t a altres membres, és major que en el cas del grup de fills i filles. De fet les diferèn¬ 

cies que vam mostrar en la taula 4 són significatives en totes les variables, excepte en l'adequació 

de les aportacions. 

Potser, la major homogeneïtat del grup dels adults (per interessos, per capacitat cognitiva, per 

experiències viscudes) i els continguts que treballen afavoreixen aquests resultats. Però resulta 

mol t interessant que les aportacions al funcionament del grup dels nins siguin tan adequades com 

les dels adults. 
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TAULA 4. COMPARACIÓ DE LES DINÀMIQUES GRUPALS DEL 

SUBPROGRAMA DE PARES/MARES I DEL DE FILLS/FILLES 

Pares/Mares Fills/Filles 

Mitjana Desviació Mitjana Desviació T.-test P 

Atenció/part ic ipació 4,37 0,369 4,02 0,485 2,820 0,007 

Quant i tat confidències 3,99 0,363 2,51 1,131 6,472 0,000 

Adequació confidències 4,01 0,344 3,12 0,827 4,470 0,000 

Quant i tat aportacions 3,91 0,319 3,44 0,704 2,740 0,012 

Adequació aportacions 4,00 0,329 3,64 0,748 1,955 0,063 

Suport als altres 3,78 0,378 3,10 0,799 3,471 0,002 

Si observam l'evolució d'aquestes dinàmiques grupals al llarg del transcurs de les sessions, els pares 

i les mares sofreixen menys oscil·lacions. El grau d'atenció i participació creix en les tres primeres 

sessions i es manté bastant constant fins al final. La corba dels nins és mol t similar a la qual hem 

obtingut sobre l'interès i la motivació. Potser que l'explicació sigui la mateixa que anter iorment: 

sessions més denses de continguts en les quals per mantenir l'atenció, l'interès i la motivació cal 

fer-les més dinàmiques i participatives. 

364 



Anuari de l'Educació de les Illes Balears 

En les sessions 5 i 11, els pares i les mares han compart i t un major nombre de confidències i més 

adequades. Aquest resultat és interessant perquè els continguts se centren a util itzar tècniques 

disciplinàries per augmentar les conductes positives dels fills i disminuir la freqüència de les 

problemàtiques (recompenses, atenció diferencial, temps fora, conseqüències negatives del càstig 

físic o emocional, etc.). Són, potser, aquests els temes que més els preocupen. 

També en les sessions 4 i 10 del grup de fills i filles, els continguts se centren a util itzar les 

recompenses i l'atenció diferencial per modificar el compor tament d'altres persones i en la mane¬ 

ra adequada de donar instruccions. En aquestes sessions, els nins fan confidències sobre situacions 

en les quals s'han sentit malament per la conducta d'altres (les quals volen modificar) i sobre el 

tipus d'instruccions i de peticions que els dirigeixen els seus pares i mares. Són també les sessions 

en les quals les confidències semblen més adequades. 

Les raons del descens que s'observa en la sessió 11 en la quantitat de confidències no té necessà

riament que deure's a un mal plantejament de la sessió. Les entrevistes amb els formadors semblen 

mostrar que és una sessió dinàmica en la qual util itzen més el joc que els debats o discussions per 

aprendre a reconèixer sentiments.A més, el grau d'adequació de les confidències en aquesta sessió 

és elevat. Una mica semblant creiem que podria explicar el descens que es produeix en les 

sessions 7 i 14 que podríem qualificar com a sessions de repàs, d'habilitats de comunicació i de t o t 

el programa, respectivament. Són sessions en les quals es recorden continguts apresos, deixant poc 

espai per comentar temes més personals. 

N o obstant això, és possible que apareguin més problemes en la sessió 12. Les confidències són 

poques i poc adequades. En opinió dels formadors, els nins més petits van tenir més dificultats per 

participar en les activitats que se centren a saber fer i rebre crítiques. 
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L'evolució que es produeix en la quantitat i qualitat de les aportacions al grup i les sessions en les 

quals decauen els percentatges són mol t similars al que hem vist en el cas de les confidències. 

Creiem que les raons podrien ser les mateixes. 
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L'última variable del que hem denominat «dinàmiques grupals» és el supor t donat a uns altres. 
Entre els adults ha anat augmentat al llarg del desenvolupament del programa. Els resultats dels nins 
semblen mol t congruents amb la resta de dimensions del funcionament del grup mostrant valors 
mol t similars de descensos. Sembla que per diverses raons relacionades amb el tipus d'activitats o 
de continguts, hi ha sessions que afavoreixen més o menys aquests aspectes que hem analitzat. 
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El tercer objectiu que ens hem plantejat es refereix a l'anàlisi de l'assoliment dels objectius de les 

sessions, concretament, a la comprensió dels continguts, a la uti l i tat per a les necessitats dels 

participants i al compl iment de les tasques per a casa que han de fer després de cada sessió i que 

es revisen en la següent. 

Hem t robat que el nivell mitjà de competència en els continguts és superior en els pares i les mares 

que en els seus fills i filles ( t= 2,532;p= 0,018), segons les valoracions dels formadors respectius. 

Possiblement, siguin els nins més petits els que tenguin més dificultats. A pesar d'això, els 

percentatges de comprensió mitja i alta semblen mol t elevats en ambdós grups. 

En el grup de pares i mares, no es produeixen diferències entre sessions, mentre que en el dels nins 

sí. Sembla lògic que en la pr imera sessió puguin estar «més despistats» fins que comprenen el 

sentit del programa. Les sessions 3 i 6 treballen habilitats de comunicació. Els formadors van 

considerar que eren sessions amb bastants continguts.Aquesta podria ser una possible explicació 

del descens dels percentatges. 
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Els resultats sobre la uti l i tat dels continguts mostren valoracions mol t elevades dels formadors, tant 

quan es tracta dels plantejats en les sessions de pares i mares, com en les de fills i filles i de famí¬ 

lies. Més del 90% de les puntuacions dels formadors es t robar ien en els nivells alt i mol t alt en els 

tres casos (puntuacions de 4 i 5 en una escala de 5 graus).A més, no existirien diferències signifi¬ 

catives (F= 0,364; p= 0,697). Els tres subprogrames s'adequarien a les necessitats dels participants 

i en la mateixa mesura. 
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El gràfic 12 ref lecteix el grau de compl iment de les tasques per a casa i la seva evolució. El pri¬ 

mer que es pot observar és que hi ha hagut un elevat nivell de compl iment en els subprogrames 

de pares/mares i de fills/filles. En els pr imers, descendeix el nombre de pares i mares que van fer 

les tasques de les sessions anter iors en la vuitena i l'onzena. Encara així, el percentatge és del 

60,7%. En aquestes sessions, se'ls demana per pr imera vegada que facin reunions familiars i que 

emprin procediments per posar límits als seus fills. Els formadors van informar que, a alguns 

pares i mares, els havia costat entendre la dinàmica de les reunions familiars i que en la sessió 

11 van aclarir molts dubtes sobre els continguts de la desena. Potser aquestes dificultats han 

contr ibuï t al descens que comentem. 
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En la sessió 5, els nins han treballat sobre l'habilitat per «dir N O » que han de practicar al llarg de 

la setmana següent. En la desena sessió, la tasca per a casa consisteix a observar el tipus 

d'instruccions que els donen els seus pares, elogiar-los quan aquestes siguin clares o demanar-los 

informació si no ho són. És possible que aquest tipus de tasques per a casa sigui més difícil de fer 

perquè no depèn de la iniciativa del nin, sinó que són habilitats que s'utilitzen com a resposta a 

l'acció de l'altra persona. 

El quart object iu és analitzar els recursos materials que es van util itzar, concretament, 

l'adequació de les sales i la disponibi l i tat de materials. C o m ja hem comentat , a causa de les 

característiques de les sessions dels nins i el nombre de participants en les sessions familiars, 

vam pensar que els formadors podr ien haver tengut més dificultats en aquests subprogrames que 

en el dels pares i les mares. 

Els resultats que mostra la taula següent indiquen valoracions mol t positives per part dels 

formadors. Per altra banda, les anàlisis fetes indiquen que no hi ha diferències significatives en les 

valoracions en funció del subprograma. L'adequació de les sales (F= 0,610; p= 0,548) i la disponibi

litat de materials (F= 0,489;p= 0,616) s'han valorat positivament en igual mesura en els tres casos. 
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TAULA 5.VALORACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS 

Adequació de la sala Pares/mares Fills/filles Famílies Total 

Malament 6,3% 6,3% 7,1% 6,5% 

N i bé ni malament 7 ,1% 2,2% 

Bé 56,3% 81,3% 64,3% 67,4% 

Excel·lent 37,5% 12,5% 21,4% 23,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Disponibilitat de materials Pares/mares Fills/filles Famílies Total 

N i bé ni malament 12,5% 4,3% 

Bé 56,3% 50% 71,4% 58,7% 

Excel·lent 43,8% 37,5% 28,6% 37% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Els últims resultats que hem de presentar són els referits a l'autoavaluació feta pels formadors 

sobre la seva actuació en les sessions. 

El pr imer que caldria destacar són les altes valoracions fetes. Són mol t elevats els percentatges de 

resposta indicant que ho han fet bé o mol t bé en els tres subprogrames. 

TAULA 6.AUTOVALORACIONS DELS FORMADORS 

BÉ O MOLT BÉ Pares i mares Fills/filles Famílies 

Donar benvinguda als participants 87,60 87,60 85,70 

Relacionar-se amb les famílies durant el berenar 37,50 6,30 

Revisar tasca per a casa 75,10 81,30 50 

Donar incentius per la tasca per a casa 87,60 87,50 50 

Exposar els continguts 100,10 87,50 100 

Vaig utilitzar exercicis dels manuals 81,30 100,10 92,90 

Conduir els debats dintre dels temes de la sessió 100 100 85,70 

Assignar tasca per a casa 81,30 62,60 71,40 

Animar les famílies perquè tornin 75,10 75,10 85,70 

Eficàcia 100 93,80 92,80 

Preparació 100 100 85,70 

Continua 
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BÉ O MOLT BÉ 

Objectius i continguts aconseguits en la sessió 

Pares i mares Fills/filles Famílies BÉ O MOLT BÉ 

Objectius i continguts aconseguits en la sessió 100 87,60 92,90 

Qualitat en la forma d'impartir la sessió 87,50 93,80 100 

Habilitats per manejar participants difícils 68,80 87,60 92,90 

Creativitat 68,80 93,80 92,90 

Flexibilitat 75 100,10 92,90 

Comprensió del contingut 100 100 100 

Amabilitat/cordialitat 100 100 100 

Habilitat establir relació 100 100,10 100 

El segon és que, tal com esperàvem, no hem t robat diferències significatives entre els formadors 

dels tres subprogrames, excepte en dues variables: «em vaig relacionar amb les famílies durant el 

berenar» i «vaig donar incentius per haver fet la tasca per a casa». 

En el pr imer cas, els formadors del grup de pares i mares consideren amb més freqüència que ho 

han fet bé o mol t bé, enfront dels del grup de fills i filles. En realitat, creiem que aquests resultats 

no es deuen a diferències en habilitat entre ells, sinó que durant els berenars amb els quals 

començaven les sessions, els adults aprofitaven per fer consultes als formadors, mentre que els nins 

passaven el temps berenant i jugant entre ells. 

Anàlisis posteriors mostren que les diferències en la segona variable que es produeixen en les 

sessions de família en les quals s'ha incentivat amb menys freqüència o ho han fet pit jor que en les 

de pares i mares, o en les de fills i filles, sense que hi hagi diferències entre aquestes dues últimes 

(F= 3,208;p= 0,05). Aquesta diferència podria estar relacionada amb la major dificultat que pot 

suposar fer aquest repàs amb un nombre major de participants i un grup més heterogeni. 

TAULA 7. DIFERÈNCIES EN LES AUTOVALORACIONS DELS FORMADORS 

Ji-quadrat Graus de Coef. de p 

llibertat contingència 

Donar benvinguda als participants 3,9430 6 0,2810 0,6840 

Relacionar-se amb les famílies durant el berenar 11,0220 4 0,5060 0,0260 

Revisar tasca per a casa 6,8090 8 0,3590 0,5570 

Donar incentius per la tasca per a casa 15,1550 8 0,4980 0,0560 

Exposar els continguts 4,3340 4 0,2930 0,3630 

Vaig util itzar exercicis dels manuals 6,8860 6 0,3610 0,3310 

Conduir els debats dintre dels temes de la sessió 6,1750 4 0,3440 0,1860 

Continua 
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Assignar tasca per a casa 

Ji-quadrat Graus de Coef. de p 

llibertat contingència 

Assignar tasca per a casa 4,9630 6 0,3120 0,5490 

Animar les famílies perquè torn in 4,2820 8 0,2920 0,8310 

Eficàcia 1,7280 4 0,1900 0,7860 

Preparació 7,5670 6 0,3760 0,2720 

Objectius i continguts aconseguits en la sessió 4,1350 6 0,2870 0,6580 

Quali tat en la forma d' impart ir la sessió 4,0640 4 0,2850 0,3970 

Habilitats per manejar participants difícils 9,4100 6 0,4120 0,1520 

Creativitat 5,7370 4 0,3330 0,2200 

Flexibilitat 6,4510 4 0,3510 0,1680 

Comprensió del contingut 0,6230 2 0,1160 0,7320 

Amabil i tat/cordial i tat 2,2030 2 0,2140 0,3320 

Habilitat establir relació 0,6210 2 0,1150 0,7330 

DISCUSSIÓ 

Tal com es recull en els resultats comentats, el procés d'execució del programa ha estat mol t posi¬ 

t iu , tant en el conjunt de les dues aplicacions del programa portades a te rme, com en cadascun dels 

subprogrames. Des del nostre punt de vista això és a causa de raons de naturalesa diversa que ho 

han possibilitat: la pròpia estructura mult icomponent del programa, dirigida a la família com a tota¬ 

litat i també a cadascun dels subgrups que la formen, els pares i els fills, introdueix elements de 

vinculació entre ells des del pr imer dia; la formació dels formadors, tant la prèvia, com la que es 

proporciona en relació amb els continguts del programa; l'atenció a les barreres al tractament com 

l'adequació dels horaris a les famílies, l'atenció a cura dels fills més petits, els incentius que es 

proporcionen durant la realització del programa, etc. Referent a la bondat d'aquests resultats, també 

és important destacar els resultats d'altres implementacions recents del programa en altres països, 

per exemple l'estudi binacional de Magín [et. al.], (s/f) amb famílies americanes i canadenques;els 

quals van obtenir puntuacions de 7,8 i de 9,0 de mitjana (desviació estàndard = 4,9), en totes les 

famílies analitzades en la situació d' intervenció; fins i t o t comparant amb les millors dades de reten¬ 

ció que aporten els seus autors en funció de cada grup de famílies: el nombre mitjà de sessions a les 

quals van assistir les famílies canadenques va ser de 9,3 i el de les famílies americanes va ser de 6,4. 

Amb to t , aquest estudi presenta algunes limitacions, entre les quals considerem com a mol t impor¬ 

tant la possibilitat de disposar d'alguna altra font d' informació, a més dels formadors. En aquesta 

línia, podria ser útil dissenyar algun sistema de recollida d' informació que comprovés, d'una forma 

més directa, l'adquisició d'habilitats entre els participants. Les valoracions fetes pels formadors són, 
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en general, mol t positives però necessitem poder relacionar-les amb els resultats finals a mesura 

que ampliam la nostra mostra. 

Disposar de to ta aquesta informació mentre es desenvolupen les sessions, ens va permetre 

mil lorar alguns components del programa, com el tipus de jocs que eren més útils per aconseguir 

els objectius de les sessions dels nins i de les famílies, les modificacions que havíem d' introduir en 

els manuals dels formadors perquè quedés més clar el plantejament de les sessions, els materials 

que s'utilitzaven en les sessions per guanyar claredat en els continguts dels temes, etc. La 

informació aportada en les entrevistes ens ha facilitat recoll ir molta informació que és difícil poder 

reflectir per mitjà d'un qüestionari. Per altra banda, l'anàlisi de les dificultats i dels «punts for ts» de 

cadascuna de les sessions, ens ha ajudat a comprendre alguns factors que han influït en els resul¬ 

tats que hem obtingut. 

A més d'analitzar dades globals, per ex., si existeixen diferències en el nivell de motivació entre 

pares i fills, per analitzar el procés d'execució del Programa de competència familiar, sempre que 

hem pogut, hem seguit una estratègia que podríem considerar «longitudinal». Hem tractat de 

descobrir variacions al llarg de les sessions. Potser, altra limitació del nostre estudi sigui no dispo¬ 

sar de tanta informació de les sessions familiars, com la que disposem en relació amb els 

subprogrames de pares i mares i de fills i filles. 

A pesar dels bons resultats obtinguts, aquest tipus d'anàlisi ens dóna pistes sobre aspectes que es 

poden mil lorar en algunes sessions. 

Per acabar voldríem destacar les dues conclusions principals que hem obtingut. 

Encara que és possible que alguns resultats que hem obtingut estiguin relacionats amb els 

formadors que han participat en aquestes dues aplicacions i vam necessitar confirmar-los, la 

pr imera conclusió és l'avaluació mol t positiva que es dedueix de les seves valoracions. El grau de 

competència que haurien mostrat els participants sessió a sessió és mol t elevat. Per altra banda, en 

aquestes dues aplicacions el programa hauria assolit mantenir la motivació i l'interès sense que es 

produís un decaïment a causa del cansament dels participants. Els resultats sobre assistència i 

puntualitat donen suport a aquesta interpretació. 

També és impor tant destacar que no s'han produït diferències entre els formadors dels diferents 

subprogrames quan han avaluat la seva actuació, s'han considerat competents per igual, cadascun 

en el seu camp i en el comú de les sessions familiars. 

La segona conclusió és que poden exist ir diferències en el desenvolupament dels tres 

subprogrames. El funcionament en el grup dels nins pot ser una mica diferent del dels seus pares. 

Tots els gràfics hi reflecteixen variacions més acusades. El tipus de dinàmiques grupals que 

s'estableixen, el nivell de competència en els conceptes i el nivell d'atenció podr ien oscil·lar més 

depenent de l'edat, el t ipus d'activitats que es plantegen en les sessions i la quanti tat de contin¬ 

guts. Els formadors han de ser capaços d'adaptar-se a les diferents edats i fer que la formació 

sigui dinàmica i atractiva. 
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També, les sessions familiars presenten algunes característiques pròpies, com la major dificultat per 

revisar les tasques per a casa i donar incentius per a la seva realització. 

Si en aplicacions posteriors es confirmessin aquests resultats, serien aspectes importants a tenir en 

compte amb vista a formar i seleccionar els formadors. 
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