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Un viatge dUn viatge d´́anada i tornadaanada i tornada……??

DD’’on venimon venim……
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No fa molt de temps ens declaraven oficialment No fa molt de temps ens declaraven oficialment 
““pobrespobres””
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L' INFÀNCIA
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DESENVOLUPAMENT AFECTIU

DESENVOLUPAMENT SOCIAL



L'Aferrament és un sistema de 

SINCRONITZACIÓ COMUNICATIVA

La Mare/Pare CONNECTA amb els 
estats interns del bebé i RESPON

conseqüentment la qual cosa manté i 
reforça la connexió entre ambdós
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L'Aferrament



CONDUCTUAL (CONDUCTES D’AFERRAMENT)CONDUCTUAL (CONDUCTES D’AFERRAMENT) COGNITIU (MODEL MENTAL DE RELACIÓ)COGNITIU (MODEL MENTAL DE RELACIÓ)

EmocionalEmocional

Conductes que el xiquet desplega en 
l’aconseguiment de la proximitat, contacte 
i comunicació amb les figures 
d’aferrament

Conductes que el xiquet desplega en 
l’aconseguiment de la proximitat, contacte 
i comunicació amb les figures 
d’aferrament

Model  mental  de  relació que  es  forma 
d'acord  amb  la  interpretació que  fa  el 
xiquet  dels  seus  intents  per  aconseguir 
l’aferrament

Model  mental  de  relació que  es  forma 
d'acord  amb  la  interpretació que  fa  el 
xiquet  dels  seus  intents  per  aconseguir 
l’aferrament

Sentiments associats a  la  figura d’aferrament, a un mateix  i a  la mateixa 
relació que  poden  ser  de  SEGURETAT  (com  a  protecció objectiva  i 
percebuda) o d’ANGOIXA (per la seua absència o pèrdua).

Sentiments associats a  la  figura d’aferrament, a un mateix  i a  la mateixa 
relació que  poden  ser  de  SEGURETAT  (com  a  protecció objectiva  i 
percebuda) o d’ANGOIXA (per la seua absència o pèrdua).

COMPONENTSCOMPONENTS
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Els xiquets necessiten 
experiències d’afecció positiva 

per a poder desenvolupar la 
regulació de l’afecte (Shore, 
2003) i com diu Siegel (2005) 
essencialment el cervell del 
xiquet necessita «sentir-se 
sentit» per qui cuida d’ell .
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Ajudar a reparar el dany fet per només uns pocs mesos de 
negligència, pot portar molts anys de treball ardu  

(Perry, 1999)
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Diagnóstic



Predicció
diagnòstica

màquina

persones pressupost

mètode
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MAQUINA
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Centres

Aplicació
Informàtica



METODE Adopcions

ProteccióSuports Tècnics

Acolliments

SEAFI´S

Reeducació
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PERSONES

Mercantilisme

Professionals
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PEI'S Acolliment Familiar

Centres

Suport tècnic

PRESSUPOST
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Aspectes que inclou
la nova legislació estatal
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MESURES DE PROTECCIÓ

AJUDA /RECOLZAMENT 
FAMILIAR EN SiTUACIÓ
DE RISC

ADOPCIÓACOLLIMENT

1.- S’introduïx “l’adopció oberta

Quan es valore que un menor està en 
situació de risc, l’equip municipal de 
serveis socials serà el competent per a 
l’elaboració i posada en marxa del 
Projecte d’Intervenció Social i Educatiu 
Familiar Pla d’Intervenció Familiar

Prevalença de la mesura d’acolliment 
familiar davant del residencial

2.- S’introduïx la figura jurídica de la 
“delegació de guarda amb fins 
d’adopció” que substituïx i és 
equiparable al fins ara  “acolliment 
preadoptiu”. 
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ACOLLIMENT 
RESIDENCIAL

Acolliment familiar d’urgència (màx. 6 m)

Acolliment familiar temporal (máx. 2 anys) 

Acolliment familiar permanent

Acolliment familiar provisional

Acolliment familiar especialitzat

Acolliments familiars 
sense guarda i sense tutela

ACOLLIMENT 
FAMILIAR

no s’acordarà l’acolliment residencial 
de menors de 3 anys excepte supòsits 
d’impossibilitat acreditats

es procurarà que els acolliments
residencials de menors de 6 anys no 
tinguen una duració superior als 3 
mesos



OBJECTIU
S
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Considerar els PEIS d'acolliment 
familiar com un dret subjectiu 
modificant la seua naturalesa jurídica.
Treballar sobre l'adaptació normativa, 
argumentativa i financera necessària 
per a dotar al sistema de protecció a la 
infància . 
Redactar un nou reglament de 
mesures jurídiques del menor en la 
Comunitat valenciana, adaptant nous 
procediments i processos de 
col·laboració amb els entitats locals.
Restablir un major equilibri en els 
imports assignats per als prestacions 
econòmiques individualitzades per 
acolliment familiar de menors en 
família extensa i en família educadora.

OBJECTIUS PER AL PRIMER ANY

23



OBJECTIUS PER AL PRIMER ANY

Elaboració de propostes normatives que facin 
possible l'eliminació del copagament  en 
serveis  i reconeixement dels quanties 
màximes en prestacions econòmiques.
Estes propostes seran eficaços amb 
l'aprovació de la Llei de Mesures Fiscals, de 
gestió administrativa i financera, i 
d'organització de la Generalitat per a l'exercici 
2016.
Impuls en la gestió de reconeixement de drets 
pendents de pagament a favor d'hereus.
Impuls en la tramitació d'expedients 
administratius amb la finalitat d'evitar la 
tramitació d'enriquiments injustos.
Creant taules de treball amb altres Entitats y 
Conselleries. Per ex.: Sanitat, Educació, 
Fiscalia...
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OBJECTIUS PER ALS 4 ANYS

Aplicació de la nova llei de 
serveis socials de la comunitat 
valenciana.
Implantar dins dels serveis 
socials municipals els serveis 
d'atenció primària ( seafi, 
ssead...)
Introduir els noves tecnologies 
a la xarxa pública de serveis 
socials generals i especialitzats.
Iniciar els fluxos de treball en 
xarxa amb els diferent 
administracions publiques.
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OBJECTIUS PER ALS 4 ANYS Disseny de una nova 
estructura de finançament 
dels Corporacions Locals en 
matèria de serveis socials.
Vertebrant els prestacions 
bàsiques i els programes 
especialitzats, per anar 
donant pas a planificacions 
dels entitats locals en matèria 
de serveis socials generals.
Aplicar al 100% el nou 
reglament de menors a la 
xarxa pública de serveis 
socials.
Atindré al 100% els sol·licituds 
de persones en situació de 
dependència amb una 
diligència de tres mesos. 26



ESTRATÈGIES PER ALS MENORS
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Potenciar i fomentar el recurs de famílies acollidores com el més efectiu 
a la resposta dels menors. Recolzant-les a través de professionals 
d'atenció.

Reconèixer, la llavor que fan aquestes famílies en col·laboració directa 
amb E.L

Redactar un nou reglament de mesures jurídiques del menor en la 
Comunitat valenciana, adaptant nous procediments i processos de 
col·laboració amb els entitats locals.

Intervindre amb les famílies biològiques de forma real i efectiva per al 
retornament dels seus fills.



ESTRATÈGIES PER ALS MENORS
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Reafirmar la figura del menor amb la seva primacia per damunt de tots 
els altres drets.

Crear recursos per a l'emancipació dels menors al complir 18 anys. 
Procurant que les pròpies constratacions de la GV les ajude a 
l'emancipació.

Fomentar el projecte educo-pedagògic dels centres.

Assumir a través del sistema públic de nou, la idoneïtat de les famílies, 
tant per a acolliment com per a adopció, amb el seguiment corresponent.



ESTRATÈGIES PER ALS MENORS
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Coordinar els suports tècnics que en tenen com Punts de Trobada, 
Atenció d'Abuses...

Reordenar el sector conformant una tipologia de centres més adequada 
a la realitat existents.

Evitar el mercantilisme. Apostar per ho publico enfront del privat-



ELS PROFESSIONALS I ELS POLÍTICS QUE 
DIRIGIM SOM ELS QUE ELS QUEDEN ALS 
XIQUETS I XIQUETES QUE TENEN ELS 
SEUS DRETS VULNERATS, 
NO ELS FALLEM!
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Gràcies per la 

seva atenció

Mercé Martinez i Llopis
Directora Genera Serveis Socials i Persones en Situació de 

Dependència


