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La història de la Sara, el Joel i l’Òscar (I) 

La Cristina es queda embarassada als 17 anys. El pare, l’Òscar té 18 anys. 
Tots dos viuen amb els seus pares i no marxen a viure junts fins que han 
passat 5 mesos del naixement del seu primer fill, el Joel (naixement 1996).  

 

En aquests moments demanen ajuda a l’EBASP per a poder accedir a un 
habitatge i cobrir les seves necessitats més bàsiques. L’Òscar treballa de 
forma intermitent, alternant èpoques de feina i èpoques d’atur. Un any i 5 
mesos  desprès neix un segon fill, l’Òscar (naixement 1997).  

 

L’organització domèstica, econòmica i la cura dels infants és precària (deutes, 
manca d’hàbits d’higiene i d’alimentació). Són uns pares joves sense suport 
familiar. 

 

Un any desprès, la parella es mostra inestable afectivament, la mare (la 
Cristina) abusa del consum d’alcohol. Les situacions d’atur es repeteixen. No 
reben suport de les respectives famílies extenses. No estan responent de 
forma positiva als acords establerts al pla d’acció de l’EBASP. 

 



Ambdós avis materns també van tenir problemes d’alcohol i es van separar 
quan la Cristina era petita. La Cristina és filla única. 
 
Quan el Joel té 5 anys i l’Òscar 4 la parella se separa. La Cristina marxa a 
viure amb els nens a casa del seu pare (Diego) que estava rehabilitat del 
consum d’alcohol. La relació de la Cristina amb la seva mare (Ana) és 
conflictiva. 
 
El mateix any de la separació, la Cristina inicia una nova relació de parella 
amb el David. A l’any de l’inici de la relació tenen una filla en comú, la Sara 
(naixement 2002), i marxen a Andalusia a viure durant un temps. Retornen i 
el pare dels nens (l’Òscar) cedeix l’habitatge de lloguer on vivia a la família, 
marxant ell a viure a un altre pis, ja que la Cristina i el David no tenien ni 
feina ni lloc on viure. L’àvia de la Sara (la Maria) els ajuda força amb la nena 
(tant econòmicament amb les despeses de la nena, com donant suport a la 
seva atenció i cura). Han passat dos anys des de que tornessin d’Andalusia i 
en aquest temps el pare de la Cristina ha mort. 
 
Des de l’escola es mostren neguitosos per les pautes educatives de la Cristina 
(crits, retrets constants, pega per qualsevol motiu, valora negativament al 
Joel, el recrimina i pressiona, …), així com per la falta de material escolar 
elemental i les dificultats d’aprenentatge dels nens. 
 
 
  



L’últim esdeveniment és que la mare i els tres fills passen a viure a una Casa 
d’Acollida per a dones maltractades arrel d’una denúncia que interposa la 
Cristina al seu company David després d’una baralla entre la parella. 
 
La Cristina culpa al David de consumir tòxics, de menysprear-la i de no 
tractar per igual als seus fills. Dies més tard la Cristina marxa voluntàriament 
de la Casa d’Acollida i tots quatre tornen a casa amb el David. La parella no 
segueix les orientacions de l’EBASP. 
 
La relació de la Cristina amb la mare del David no és bona i en canvi el David 
sempre que té problemes busca refugi en la seva mare. 



 
Situeu-vos en un EBASP 

1. Organitza la informació del cas en un historiograma de successos 
o línia de vida familiar dels esdeveniments més significatius. Heu 
d’identificar, seleccionar i seqüenciar els esdeveniments més 
significatius  en la vida familiar d’aquest cas i representar-ho en 
una línia de temps. 

 

2. Realitza el genograma del cas, encercla els nuclis de convivència, 
i inclou les relacions que es donen entre els membres de la 
família. 

 

3. Valora el cas i determina el risc de maltractament dels infants, 
tenint present els factors de risc i de protecció als que estan 
exposats els infants d’aquest cas en el moment actual. 

 

4. En funció de la valoració, planteja orientacions i accions per 
aquest cas, ja sigui dins de l’àmbit de l’EBASP i/o en possibles 
derivacions descrivint les pertinents accions. 



ORIENTACIONS PER FER LA PRÀCTICA 

Recordeu que per elaborar el genograma teniu disponible el 
següent document: 

Fuentes-Peláez, N. (2015). Introducció a l’elaboració dels genogrames 
familiars. Barcelona: UB. Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/62782  

 

Per valorar el risc de maltractament, tingueu present que implica 
valorar els factors de risc i de protecció.  

 

Els factors de risc i protecció es poden entendre com (Abril, Català, Causapie, 
Planas, Vallés, 2007): 

FR: Són aquelles circumstàncies, elements i/o causes  (FR) que contribueixen, 
influeixen o faciliten que es pugui desencadenar un maltractament infantil, 
especialment si no hi ha associats factors de protecció (FP). 

FP: Són aquelles circumstàncies, elements i/o causes que mitiguen el risc de 
que es pugui desencadenar una situació de maltractament infantil. 

 

Feu servir la fitxa 1. Valoració del risc de maltractament des de 
l’EBASP per poder realitzar la valoració del cas i prendre una decisió. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/62785  
 

Abril, I.; Català, C.; Causapie, P.; Planas, T.; Vallés, J. (2007). Protocol tècnic estudi, diagnòstic i valoració 
infància i adolescència en situacions de risc de maltractament. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
Benestar Social. 
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