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El cas en estudi per part de l’EAIA

Després de l’assessorament, l’EAIA accepta la derivació del
cas i comença el treball amb la família, s’inicia, doncs, el que
s’anomena fase d’estudi (mes de juliol).

Aquesta fase dura com a màxim 6 mesos i el referent del cas i
el co-referent s’encarreguen de mantenir entrevistes amb la
família amb una periodicitat que sol ser quinzenal, assistint en
algunes de les entrevistes la Cristina, el David i els tres
infants, i en d’altres només la parella. També es realitza una
visita a domicili i es manté coordinació amb els diferents
serveis que atenen als membres de la família (escola, EBASP i
CAS).

A part, es fa per conèixer el pare dels dos infants més grans
(l’Òscar). La decisió de si cal entrevistar a la família extensa
es valorarà a mida que avanci l’estudi del cas.



L’EBASP va explicar a la parella la proposta de derivació a l’EAIA
i els insisteix en la necessitat de fer el tractament que proposa el
CAS.

L’actitud de la parella a les entrevistes va ésser col·laboradora,
però amb una clara diferència entre ells. La Cristina es mostra
activa i amb ganes de canviar, assistint al CAS, realitzant el
tractament i implicant-se terapèuticament. Per altre banda, el
David assisteix més perquè li diu la Cristina que perquè ell
consideri que ho necessita.

La Cristina té una certa consciència del problema que presenta,
però no és prou ajustada a la realitat, ja que ella considera que
tota la situació problemàtica és deguda a la situació econòmica
tan ajustada en la que viuen i a la manca de suport familiar,
comptant únicament amb ells dos.

La Cristina també parla de dificultats en la relació amb la família
del David. Ella no sent que pugui comptar amb ells com a suport
amb la cura del Joel i l’Òscar, únicament els sent com a suport
amb la Sara.



La Cristina no manté el treball engegat.

Al desembre del mateix any el David informa que la Cristina
ha marxat de casa (dia 20), deixant tots tres infants al seu
càrrec. Li ha dit que ha marxat a València.

Cristina es comunica amb l’EAIA i informa que la seva
intenció és refer la vida amb el pare dels seus dos fills grans
(l’Òscar), que viu a València. El propòsit que transmet és el de
portar els nens amb ella el més aviat possible.

El 7 de gener torna a estar a BCN i demana que els seus fills
vagin a un centre mentre ella i l’Òscar troben un pis de lloguer
adequat.



La Cristina es desmunta i acaba admetent que no pot més i
que se sent ofegada per tot, que ha tornat a beure i que
necessita temps per refer-se.

Per iniciativa pròpia explica als nens que en aquests moments
no es pot fer càrrec d’ells i que per això aniran a viure a un
centre fins que ella es trobi amb forces per tornar a estar tots
junts.

Pel que fa a la Sara, aquesta es troba més preservada de la
situació familiar, ja que està vivint amb els avis paterns des
que la mare va marxar. La Cristina valora aquesta com una
bona opció per la seva filla.

La Cristina sol·licita a l’EAIA que l’Administració es faci càrrec
dels seus fills.



Situa’t en un EAIA

1. Complimenta l’eina de cribatge (Disponible el pdf en
moodle i disponible en
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/recursos_per_a_
professionals/

2. A partir de les orientacions que es faciliten a l’eina de
cribatge (que serveix per prendre decisions des de
l’EBASP), com EAIA, reflexioneu sobre quina seria la
vostra proposta de mesura de protecció per a Joel, Óscar i
Sara. És molt important argumentar la vostra proposta en
base a factors de risc, factors de protecció, factors de
pronòstic i indicadors de maltractament).

3. Redacta la SÍNTESI AVALUATIVA (SA), incloent la
proposta administrativa (punt 2 d’aquesta pràctica). En les
següents diapositives, facilitem l’estructura de la SA. De
tots els apartats de la SA has de desenvolupar els apartats
5, 6 i 8.



SÍNTESI AVALUATIVA

EMÈS PER: EAIA XXXX

ADREÇAT A: DATA:

EFI-XX Secció d’Atenció a Menors. Barcelona Comarques. 

Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

MOTIU: 
- Informar a la DGAIA de la situació actual dels menors d’edat XXXXX
- Proposar XXXXXXXXXX  

1. DADES PERSONALS
MENOR D’’EDAT  1:
Data naix:
Edat:
Localització actual:
Domicili:

MENOR D’EDAT 2:
Data naix:
Edat:
Localització actual
Domicili:

MENOR D’EDAT 3:
Data naix:
Edat:

Localització actual

Domicili: 

PARES I/O FAMILIARS:

2. MOTIU DE LA INTERVENCIÓ: 

3. GENOGRAMA (moment actual):

4. ANTECEDENTS (resumiu de forma molt breu els antecedents del cas i les intervencions professionals anteriors).



5. SITUACIÓ ACTUAL

5.1. Nucli familiar

Funcionament i dinàmica:

Qui conviu, conflictives, organització tasques llar, atenció fills, vincle afectiu, relacions entre els membres del nucli

familiar, qui ostenta l’autoritat i cóm es gestiona el quotidià, problemàtiques detectades, relacions entre el nucli familiar i

la família extensa.

•Situació sòcio-laboral i/o econòmica

Ocupació, ingressos, despeses, hipoteques, ajuts...

•Habitatge:

Condicions higièniques i distribució.

•Salut:

Malalties, consum tòxics, freqüència de les revisions, vacunacions, ...

•Altres problemàtiques detectades

5.2. Menors d’edat

•Situació escolar:

Aprenentatges, suports, assistència, relacions entre iguals,

•Salut:

Malalties, consum de tòxics dels menors, freqüència de les revisions, vacunacions...

•Altres problemàtiques detectades

6. VALORACIÓ

Valora i exposa breument la situació familiar en base als indicadors de maltractament (referents als infants), factors de risc i/o

factors de protecció (associats als pares, a la situació econòmica, associats a l’estructura i la dinàmica familiar i associats als

infants) i els factors de pronòstic relatius a cada nen/a.

Valora i exposa breument el treball realitzat pels diferents professionals que han intervingut fins al moment amb la família i els

resultats obtinguts.

7. PROPOSTA TÉCNICA (Pla de millora)

Recorda. És un pla per 1 any. Ha de recollir informació sobre: els objectius de la intervenció, els canvis que s’esperen, la

temporalitat per aconseguir els objectius i els canvis, així com el règim de visites. El pla ha de recollir propostes per als

progenitors i per als infants.

8. PROPOSTA ADMINISTRATIVA

9. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (si s’escau) (devolutiva dels pares, si cal la compareixença dels nens. Informes escolar,

mèdics, ...)

10. Data, EAIA i signatura del referent del cas (la síntesis no la firma la família, la devolutiva si la pot signar i si vol 

comparèixer ho fa constar)



* Recordeu que com equip EAIA, disposeu de la informació que es facilita en aquest
power point més la informació de la pràctica 1
(http://hdl.handle.net/2445/62925), incloent la resolució del cas (factors de
risc, factors de protecció i factors de pronòstic).

Materials:

• ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual
s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció
dels infants i adolescents. Annex 1.

• Eina de cribatge publicada al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

http://hdl.handle.net/2445/62925
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/

