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SUPORT FAMILIAR I COMUNITARI D’OSONA

16 de novembre de 2017

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR
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REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR 

En anglès Family Group Conference (FGC)

Origen: Nova Zelanda als anys 80 
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ORÍGENS

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

• L’origen el trobem en la situació que es donava quan 
els infants i adolescents maoris entraven en el sistema 
de protecció. Eren retirats de les seves famílies i acollits 
en “famílies no aborígens” (racisme institucional).

• Els maorís acusaven al govern de Nova Zelanda 
d’ignorar els seus sistemes tradicionals i de valors, un 
dels quals era l’ajuda mútua entre els membres de la 
mateixa tribu o de la mateixa família.
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ORÍGENS

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

• Els dirigents Maoris van reclamar poder intervenir com 
a comunitat per evitar la retirada dels seus infants. Per 
ells, la família és la unitat que es coneix millor a sí 
mateixa, i que tots els membres junts (família nuclear i 
extensa) poden fer un esforç per assegurar el benestar

• Actualment la legislació actual de Nova Zelanda recull 
aquesta tècnica com a pas previ per obrir un expedient 
de protecció en un nen o adolescent
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PROJECTE A OSONA

PROJECTE A OSONA

• Tallers realitzats a Barcelona i a la Universitat de Vic amb Martina 
Erpenbeck (TS d’Hamburg)

• Participació d’altres comarques. Experiència pilot (Alt Empordà)

• Grup motor impulsat per l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 
d’Osona
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GRUP MOTOR A OSONA

GRUP MOTOR A OSONA

• Elaboració del projecte 

• Disseny de la formació:
– Mòdul bàsic
– Mòdul d’especialització
– Mòdul de supervisió en base a casos pràctics

• Implementació de la tècnica: 
– Dins els processos d’intervenció entre els SSB i el SEAIA del territori 
– Creació de la borsa de facilitadors
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PROJECTE A OSONA

On som?

• Mòdul bàsic: primera formació amb una participació de 30 professionals
• Mòdul d’especialització: programat per la finals de novembre de 2017
• Segona convocatòria del Mòdul bàsic, enfocat a altres sectors 
• RGF realitzades i/o engegades
• Els facilitadors formen part de diferents equips del territori
• Inici d’implementar aquesta tècnica en els casos del SEAIA i també en la 

fase d’assessorament* dels casos de Serveis Socials

*Aclarir que assessorament és l’espai que tenen els serveis socials de la comarca per fer consultes i 
demanar orientació a l’EAIA. L’objectiu és treballar de manera més compartida els casos 
d’infància en risc social i que les pròpies famílies recuperin el seu potencial
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DEFINICIÓ

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

• Tècnica d’intervenció familiar que suposa un

canvi de “xip” a nivell professional però

també per les famílies

• Tècnica d'apoderament del grup familiar

• Aplicable a molts camps professionals, tan a nivell social,

educatiu com sanitari
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REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

• Durant tot el procés de la RGF (activació, preparació, reunió i

revisió) és necessària la figura del FACILITADOR.

• A partir d’una preocupació es troben solucions conjuntes

(preses pel mateix grup familiar), elaborant el seu propi Pla

d’intervenció.



10

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

Facilitador: té la funció d’acompanyar a la família en el

procés, ajudant a que prenguin les seves pròpies decisions.

Competències bàsiques:

IMPARCIALITAT CAPACITAT D’ESCOLTA

NEUTRALITAT ACTITUD DE NO JUTJAR

CONFIANÇA EN LA FAMÍLIA I ELS SEUS RECURSOS
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PARTICIPANTS DE LA TÈCNICA

• Els nens i/o joves

• Els pares o tutors

• La família extensa (el major nombre possible)

• Altres persones significatives per l’infant (un d’ells serà

qui defensarà els seus interessos, defensor de l’infant)

• Diversos professionals

• Dos facilitadors

PARTICIPANTS DE LA TÈCNICA
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FASES DE LA TÈCNICA 

ACTIVACIÓ

• Des de l’EAIA i el SIFE d’Osona es concreta un cas amb una preocupació 
existent i compartida entre els professionals, susceptible d’aplicar el 
mètode de la RGF

• Les facilitadores es posen en contacte amb els professionals que tenen la 
preocupació: “Com millorar les visites de la nena amb la mare?” 

FASES DE LA TÈCNICA
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FASES DE LA TÈCNICA

PREPARACIÓ 

• Les facilitadores es reuneixen amb la família i es traça un 
mapa de la seva xarxa i entorn proper

• Es duen a terme les trobades i converses amb els familiars i amb els 
professionals per explicar la tècnica i els passos a seguir
– Facilitador
– Defensor de l’infant

• Es decideix conjuntament amb la família a qui es convidarà a la RGF, el 
lloc, la data i hora de la trobada

• Es prepara tot el necessari perquè la família assisteixi a la trobada
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FASES DE LA TÈCNICA 

REUNIÓ DEL GRUP FAMILIAR

1. Ronda d’intercanvi d’informació

• Es dóna la benvinguda a tothom i es fa la ronda de presentacions

• Els professionals de l’EAIA i el SIFE expliquen quina és la  preocupació 
que motiva la reunió

• Entre tots els assistents es fa un intercanvi d’informació i de la 
“preocupació”

• Els professionals que han estat convidats de manera especial donen 
informació o el seu suport en algun tema concret
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FASES DE LA TÈCNICA

2. Temps reservat per la família

• La família es reuneix (sense els professionals) per buscar possibles 
solucions i elaborar un PLA d’ACCIÓ. Els professionals s’esperen fora de la 
sala, però estan accessibles per si sorgeix algun dubte

3. Ronda per concretar i acceptar el Pla d’Acció

• Els professionals i facilitadors tornen a la reunió amb la família i es demana 
als membres familiars que expliquin que han acordat

• El pla d’acció ha de respondre a qui, què, quan, amb qui i com. I ha de 
garantir uns mínims de protecció

• Els participants signen el pla d’acció i s’acorda una data per la propera 
reunió de revisió. Es fa arribar una còpia a tots els participants
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FASES DE LA TÈCNICA

REUNIÓ DE REVISIÓ

• Es realitza una trobada per valorar si el pla d’acció funciona o si s’ha de 
modificar

• En aquesta fase és important:

- Poder reconèixer l’esforç que la família ha realitzat
- Elogiar i explicar el procés positiu
- Valorar els acords
- Si hi ha idees- solucions noves/modificades 
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PUNTS FORTS DE LA TÈCNICA

PUNTS FORTS DE LA TÈCNICA
• La família és qui coneix millor els seus recursos propis i les possibilitats de 
canvi, per tant augmenta l’èxit quan les solucions venen donades pel propi 
grup familiar, la força de la família

• Empoderament de la família (capacitat de decisió i responsabilització) 

• Possibilitat la trobada de TOTS els membres familiars, potenciant el 
concepte de tribu

•Tècnica aplicable en diferents àmbits

• Mobilitza canvis i millores en cada membres de la família alhora que també 
poden sorgir angoixes i conflictes que caldrà abordar pels professionals en un altre 
context
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PUNTS FEBLES DE LA TÈCNICA 

PUNTS FEBLES DE LA TÈCNICA

• Tècnica amb una despesa important en recursos econòmics i 
professionals

• És necessari una alta flexibilitat d’horaris
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