
 

 

Nota de premsa 

 
 

Seixanta entitats socials són les encarregades de desenvolupar el programa 
«Aprendre junts, créixer en família» 

 
 

Un total de 773 famílies en situació de 
vulnerabilitat participen en el programa de 

parentalitat positiva de l’Obra Social ”la Caixa”  
 

 

•••• El projecte «Aprendre junts, créixer en família» forma part de 

CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància en situació 

de pobresa i exclusió impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” des 

del 2007 i que ja ha arribat a més de 215.000 infants a les 

principals ciutats espanyoles.  

 

• La iniciativa, en la qual en total han participat 1.494 infants i 

1.179 pares, s’adreça a llars ateses per CaixaProinfància que, 

per diferents circumstàncies, necessiten ajuda per dur a terme 

adequadament la seva tasca educativa. 

 

• Amb l’objectiu de fomentar les competències dels pares i 

reforçar les capacitats dels fills entre 6 i 12 anys, «Aprendre 

junts, créixer en família» consta de set mòduls de sis sessions 

cadascun (dues per als pares, dues per als fills i dues de 

conjuntes) i s’ha elaborat amb la col·laboració de pedagogs, 

psicòlegs i educadors socials.  

 

• CaixaProinfància ha arribat a 119.000 famílies, la qual cosa es 

tradueix en una inversió de 256 milions d’euros per part de 

l’entitat financera. El programa es desenvolupa a vuit ciutats 

espanyoles i les seves respectives àrees metropolitanes: 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i 

Saragossa, a més de Mallorca i les Illes Canàries.  
 

 

Madrid, 23 de setembre de 2013. Un total de 773 famílies en risc o situació 

d’exclusió han participat en l’última edició de l’escola per a pares i fills 



impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”. La iniciativa forma part de 

CaixaProinfància, el programa d’atenció a la infància en situació de pobresa i 

exclusió promogut per l’entitat financera des del 2007 i que ja ha arribat a 

215.309 infants a les principals ciutats espanyoles.  

 
Amb el nom «Aprendre junts, créixer en família», el projecte té com a objectiu 

fomentar les competències dels pares i reforçar les capacitats dels fills 

entre 6 i 12 anys, ja que entén la família com el nucli bàsic que els permetrà 

consolidar el seu propi procés de creixement i accedir a noves formes de 

relació amb els altres. Concretament, s’adreça a llars ateses per 

CaixaProinfància que, per diferents circumstàncies, necessiten ajuda per dur a 

terme adequadament la seva tasca educativa. 1.494 infants i 1.179 pares han 

participat en aquests tallers educatius familiars. D’altra banda, un total de 60 

entitats socials vinculades a CaixaProinfància són les encarregades de 

desenvolupar el projecte.  

 

L’edat dels infants als quals s’adreça el programa (de 6 a 12 anys) és clau en 

termes de coeducació, perquè és en aquest moment quan comencen a 

construir la seva representació del món, de les normes i dels valors que 

l’organitzen.  

 

«Aprendre junts, créixer en família» consta de set mòduls de sis sessions 

cadascun (dues per als pares, dues per als fills i dues de conjuntes), que es 

tradueix en una durada de dotze setmanes, a les quals s’afegeixen dues 

sessions de reforç i de recordatori al cap de quatre mesos:  

 

Mòdul 1: Mostrem afecte dins la família 

Mòdul 2: Eduquem els nostres fills 

Mòdul 3: Aprenem a comunicar-nos en família 

Mòdul 4: Connectem amb l’escola 

Mòdul 5: Gaudim junts en família 

Mòdul 6: Afrontem els problemes quotidians 

Mòdul 7: Recordem el que hem après  

 

El contingut dels tallers s’ha desenvolupat en col·laboració amb pedagogs, 

psicòlegs i educadors socials. En aquesta línia, s’ha comptat amb 

l’assessorament de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la 

Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la Universitat de La Laguna.  

 

Dins el grup de pares i mares es promouen els vincles afectius, es fomenten 

les relacions educatives i es desenvolupen habilitats de comunicació i 



d’organització familiar, la coresponsabilitat, el suport escolar i l’enfortiment de 

recursos per afrontar situacions de conflicte. 

 

Dins el grup d’infants es treballen fonamentalment les habilitats socials i la 

seva relació amb l’entorn familiar, escolar i social, i es promouen les actituds 

necessàries per facilitar un clima d’afecte, comunicació i coresponsabilitat 

familiar. 

 

El treball conjunt amb la família permet portar a la pràctica el que s’ha après a 

les sessions de pares i d’infants, per fomentar que aquests comparteixin les 

seves reflexions i aprenentatges mitjançant estratègies adequades (jocs, 

activitats recreatives, etc.) que facilitin l’entesa mútua i la creació de 

dinàmiques positives a la llar. 

 

 

Perfil de les famílies participants 

 

Els indicadors sociodemogràfics dibuixen un perfil de famílies amb 

vulnerabilitats de diversos tipus: elevat nombre de fills, baixos nivells 

educatius de tots dos progenitors i alt percentatge d’atur, sobretot entre les 

mares, que arriba al 66 %, davant el 54 % dels pares.  

 

Som davant una població de famílies amb un grau molt alt de 

monoparentalitat, més gran que a la població general. El percentatge de 

pares homes assistents a les sessions és del 14 %, una xifra que s’explica, en 

part, per la persistència d’estereotipus de gènere molt tradicionals que 

atribueixen el paper de criança i educació exclusivament a les mares. 

 

Les famílies immigrants representen el 45 %. La condició d’immigrants no és 

un factor de risc per ell mateix, però les fa més vulnerables a qualsevol tipus de 

problema socioeconòmic, aïllament social o adaptació a la cultura receptora 

que pot repercutir negativament en l’estabilitat i la convivència de la família.  

 

 

Resultats molt positius  

 

Segons l’avaluació del projecte «Aprendre junts, créixer en família» duta a 

terme per les universitats assessores, la participació de les famílies ha derivat 

en millores concretes que no haurien tingut lloc a causa del simple pas del 

temps o de l’existència i la recepció d’ajudes puntuals. 

 



Es confirma per tant que, per trencar el cercle de pobresa, les ajudes i els 

recursos econòmics constitueixen mesures assistencials necessàries. Però és 

igualment necessari atendre d’una manera integral altres necessitats de la 

família a través de suports de caràcter comunitari i social que ajudin a dignificar 

la vida dels pares en situacions de pobresa, atur i precarietat.  

 

El grau d’assistència del programa fluctua en un interval aproximat del 70 al 

85 %, la qual cosa suposa una elevada taxa de participació en aquest tipus de 

programes.  

 

En el cas dels fills i filles majors de 9 anys, aquests consideren que els 

seus pares han millorat les seves pràctiques educatives, i en el 97 % dels 

casos manifesten que hi ha hagut canvis en algun aspecte. En particular, els 

fills han observat un augment de l’afecte i la comunicació (62 %) i de les 

pràctiques inductives (58 %); i, el que és més important, creuen que han 

disminuït en el 75 % les actituds de crítica i rebuig, així com les pràctiques 

educatives rígides (70 %) i indulgents (75 %). 

 

D’altra banda, els pares i les mares també han avaluat els canvis en les seves 

pròpies pràctiques educatives, en què s’ha observat que han millorat entre el 

89 % (amb fills menors de 8 anys) i el 100 % dels casos (amb fills majors de 9 

anys). Concretament, es presenta una disminució de la crítica i el rebuig 

(100 %), i de les pràctiques rígides (79 %), indulgents (86 %), autoritàries 

(69 %) i permissives (69 %). Així mateix, han augmentat l’afecte i la 

comunicació (60 %), així com les pràctiques equilibrades i inductives (64,3 %). 

 

 

Treballar amb tota la llar 

 

En funcionament des de fa sis anys, el programa CaixaProinfància té com a 

objectiu garantir la promoció socioeducativa de nens i nenes de 0 a 16 anys 

en risc o situació d’exclusió, i intentar assegurar que, malgrat les dificultats, 

tinguin la porta oberta a un futur millor i les mateixes oportunitats que els 

altres.  

 

El programa es desenvolupa a vuit ciutats espanyoles i les seves respectives 

àrees metropolitanes: Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, 

València i Saragossa, a més de Mallorca i les Illes Canàries.  

 

CaixaProinfància es va posar en marxa el 2007 per donar resposta a les 

necessitats de les llars amb menors en risc o situació d’exclusió, la qual cosa 



deriva en el desenvolupament d’un pla de treball amb tota la família. Aquest 

abordatge integral de la pobresa infantil, centrat en el treball diari amb tots els 

membres de la llar, s’ha traduït en l’atenció a 119.000 famílies, amb una 

inversió de més de 256 milions d’euros per part de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, ja que s’entén que d’aquesta depèn, en gran part, 

el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans 

línies de treball: 

 

- Reforç educatiu  

- Educació no formal i temps lliure  

- Suport educatiu familiar  

- Atenció i teràpia psicosocial  

- Promoció de la salut 

 

L’Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la renda familiar 

d’aquestes famílies, i els facilita l’accés a béns bàsics (alimentació, productes 

d’higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


