
Espais Familiars de Petita 
Infància, una aposta pel treball 
comunitari, preventiu i educatiu

’Àrea de Benestar Social de 
la Diputació de Barcelona 
compta entre les seves 
línies d’actuació de l’actual 
Pla de mandat, l’acció de 

foment de les polítiques socials per als 
infants, els adolescents i les seves famílies 
tal forma que garanteixin el seu benestar 
i la seva qualitat de vida. Emmarcades en 
aquesta línia de treball l’Àrea de Benestar 
Social impulsa tot un seguit d’actuacions 
que tenen per objecte reforçar i visualit-
zar els Espais Familiars de Petita Infància. 

Els Espais Familiars de Petita Infància 
són serveis de suport a la criança per a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys. Sorgei-
xen de la voluntat dels Ajuntaments per 

Els Espais Familiars de Petita Infància són serveis municipals de suport 
a la criança per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. La Diputació de 
Barcelona dóna suport des de l’any 2005 a la Xarxa d’Espais Familiars 
de Petita Infància com a espai de participació i interrelació entre 
professionals d’aquests equipaments
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donar resposta a les necessitats que pre-
senten les famílies davant el naixement 
d’un nou membre, i cerquen el benestar 
de l’infant mitjançant la creació d’espais 
d’interrelació entre les famílies i els 
infants, amb el suport professional.

Aquests espais troben empara en la 
Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, quan esta-
bleix que l’interès superior de l’infant ha 
de ser el principi inspirador i fonamenta-
dor de les actuacions públiques;  que els 
pares i mares tenen responsabilitats 
comunes en l’educació i el desenvolupa-
ment dels fi lls menors d’edat; i que els 
poders públics han de proporcionar la 
protecció i assistència necessàries a les 

famílies perquè puguin assumir plena-
ment llurs responsabilitats.

Les actuacions de refl exió i participa-
ció desenvolupades des de la Diputació 
de Barcelona en matèria d’infància i famí-
lies mostren la importància d’impulsar els 
Espais Familiars de Petita Infància. El pro-
jecte Noves polítiques, noves famílies ha 
bastit de forma participada amb un ele-
vat nombre d’actors socials rellevants 
(tècnics i polítics municipals, món associ-
atiu i universitari, món econòmic i empre-
sarial) un conjunt d’Orientacions per al 
suport al benestar de les famílies al llarg 
de la vida, entre les quals en destaquem 
dues. Primer, la necessitat d’impulsar 
línies d’acció progressista de suport a les 

L

Enguany s’inicia la 
quarta fase de la Xarxa 
d’Espais Familiars 
de Petita Infància 
amb una anàlisi 
de les necessitats i 
preocupacions actuals 
dels professionals per 
orientar, així, el treball 
futur de la Xarxa

Els Espais Familiars de Petita Infància cerquen el benestar de l’infant mitjançant la creació
d’espais d’interrelació entre les famílies i els infants, amb el suport professional
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famílies; i, segon, les polítiques socials 
adreçades a les famílies han de ser ober-
tes i fl exibles, adaptant-se a les noves rea-
litats familiars i personals.

Tanmateix la Diputació de Barcelona, 
considera que la seva tasca de suport tèc-
nic als municipis ha de servir per a gene-
rar espais de treball en xarxa entre profes-
sionals d’un àrea determinada, com és 
per exemple en aquest cas, els professio-
nals dels Espais Familiars.

És per tot això que l’Àrea de Benestar 
Social vol seguir donant impuls a la Xarxa 
d’Espais Familiars de Petita Infància (0-3 
anys) que va iniciar-se (com a prexarxa) 
l’any 2005 com un procés de participació 
i interrelació entre professionals.

Els objectius d’aquesta Xarxa han 
estat des dels seus inicis: 

- Avançar en la defi nició d’un model 
de referència per als serveis socioeduca-
tius municipals adreçats a les famílies 
amb infants de 0 a 3 anys.

- Donar suport tècnic als serveis adre-
çats a la promoció, la prevenció i l’acom-
panyament a les famílies amb infants de 
0 a 3 anys

- Afavorir la cohesió entre els i les pro-
fessionals que treballen en aquests equi-
paments, mitjançant la creació d’espais 
de participació i intercanvi.

Des del 2005 i fi ns el 2010 han parti-
cipat a la Xarxa d’Espais Familiars al vol-
tant de 180 professionals, sobretot 
d’Ajuntaments, però també d’associaci-
ons, que han treballat des de la refl exió i 
el consens, en tres fases diferenciades.

En la primera fase (2005-2006) va ela-
borar-se i publicar-se el Document marc 
dels Espais Familiars de Petita Infància 
(0-3 anys) que contempla una defi nició 
d’aquests serveis, els seus objectius, 
característiques i elements d’organitza-
ció. Aquest document ha permès cons-

truir conjuntament i des de la diversitat 
de realitats existents un marc general de 
serveis d’Espais Familiars que ha servit de 
guia de treball per a noves experiències; 
així com també ha ajudat a visualitzar i 
posar en valor aquests serveis. 

En la segona fase (2007-2008) les tro-
bades de treball entre professionals van 
donar fruit a un document que tot i que 
no va ser publicat, si va suposar una inte-
ressant refl exió i posta en comú entre el 
conjunt de participants al voltant de les 
diferents tipologies d’Espais Familiars, les 
funcions dels professionals i les metodo-
logies de treball.

La tercera fase (2009-2010) ha tingut 
com a resultat la Guia d’avaluació dels 
Espais Familiars de Petita Infància, recent-
ment publicada, on s’aprofundeix en 
l’anàlisi de l’activitat d’aquests serveis 
mitjançant la proposta d’indicadors de 
valoració, així com també d’instruments 
de recollida de dades.

Al llarg de totes les fases i de forma 
simultània al treball de la Xarxa s’han 
desenvolupat des de l’Àrea de Benestar 
Social altres tipus de suport als Ajunta-
ments en matèria d’Espais Familiars com 
és el cas dels assessoraments tècnics per 
a la creació i revisió d’Espais; la supervisió; 
la formació específi ca per a professionals; 
i les xerrades i tallers per a pares i mares 
amb infants de 0-3.

Enguany volem reprendre el que serà 
la quarta fase de la Xarxa d’Espais Famili-
ars a la Petita Infància, seguint la metodo-
logia refl exiva i participativa que l’ha 
caracteritzat fi ns el moment. És per això 
que en breu es farà una convocatòria 
pública al conjunt d’Espais Familiars de la 
província de Barcelona, per tal d’analitzar 
quines són les necessitats i preocupaci-
ons actuals dels seus professionals, i ori-
entar així el treball futur de la Xarxa.

Alhora aquest any s’ha iniciat, en 
col·laboració amb l’Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona i la Facultat de 
pedagogia de la Universitat de Barcelona 
el curs de Postgrau en atenció socioedu-
catica a infants petits i les seves famílies, 
amb objecte de facilitar una formació 
especialitzada i professionalitzada en 
aquest àmbit.

Des de l’Àrea de Benestar Social volem 
donar suport a tots aquells municipis que 
aposten pels Espais Familiars de Petita 
Infància en tant que espais de treball 
comunitari, preventiu i educatiu que 
posen per davant els interessos dels infants 
a partir del suport a les seves famílies.  

La Diputació de Barcelona aposta per polítiques 
socials adreçades a les famílies que siguin obertes 

i fl exibles, adaptant-se a les noves realitats
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