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Dedico aquest treball a tots els infants que han viscut un procés 
d’adopció. 

 
 
 
 
 

 
Un fil vermell invisible 
connecta aquelles persones 
que estan destinades a trobar-se, 
sense importar el temps, el lloc, 
o les circumstàncies. 
El fil es pot estirar o arronsar, 
però mai no es podrà trencar. 
 

Llegenda anònima de la Xina 
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ANNEX I: INSTRUMENTS UTILITZATS EN LA RECERCA 
 
1.- Guió per fer l’entrevista amb les famílies 

2.- Qüestionari per als mestres 

3.- Pauta de buidatge de l’observació a l’aula 

4.- Pauta de revisió dels treballs a l’aula: pauta I per a infantil i pauta II per als 

cicles inicial i mitjà de primària 

5.- Quadre de valoració global en relació amb el nivell de l’aula per als tutors 

6.- Guió per fer l’entrevista als alumnes de cicle superior de primària i ESO 

 

 
ANNEX II: PROPOSTES DE TREBALL I EXEMPLES 
 
1.- Informació bàsica que ha de conèixer l’escola de l’infant adoptat 

2.- Recomanacions en l’ús del llenguatge en el tema de l’adopció. 

3.- Model d’activitat per a l’etapa infantil: Protagonista de la setmana 

4.- Programació del treball sobre les famílies dirigida a alumnat de primària 
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Capítol 1. Introducció 

1.1 ANTECEDENTS 
 
Segons dades de les Nacions Unides de l’any 2003, hi ha uns 143 milions 
d’infants sense pare i/o mare. Només una part d’aquests estan en orfenats. 
Àsia: 88 milions; Àfrica: 43 milions; Amèrica Llatina: 12 milions. 
L’11% són menors de 5 anys. El 64% són nenes. 
 
En la Convenció sobre els Drets de l’Infant, de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, del 20 de novembre de 1989 i ratificada a Espanya el 30 de 
novembre de 1990, es recull el dret de l’infant a tenir una família. 
Aquest document que presenta Nacions Unides té un caràcter d’obligació per 
als estats que l’han ratificat; podem dir que és una norma universal, perquè 191 
països ho han fet i només dos s’han quedat fora: Estats Units i Somàlia. 
 
Principi 6: L’infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva 
personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de 
créixer a l’empara i sota la responsabilitat dels seus pare i mare i, en qualsevol 
cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de 
circumstàncies excepcionals, l’infant de tendra edat no serà separat de la seva 
mare. La societat i les autoritats públiques tenen el deure de dedicar una cura 
especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans de 
subsistència. 
 
Si els infants no poden viure en família, han de ser atesos per una altra família 
o en un centre d’acolliment. L’origen, la religió, la cultura o la llengua de l’infant 
s’han de tenir en compte a l’hora de cercar-li una nova llar (article 20).Tot infant 
que sigui lluny de casa seva, ja sigui en un internat, en una institució o en un 
hospital, ha de rebre una atenció apropiada (article 3. 3). 
Si un infant és adoptat o acollit per una família del mateix país o d’un altre, s’ha 
de garantir que l’adopció es realitza seguint regles estrictes, establertes per la 
llei, per assegurar que el resultat sigui beneficiós per a l’infant (article 21). 
 
Cada cop en el món occidental hi ha menys infants abandonats, més riquesa, 
més tecnologia, i si bé a Espanya hi ha 14.000 infants tutelats per l’Estat que 
estan en una institució, la seva adopció es fa molt difícil a causa d’impediments 
legals, ha de passar molt de temps per arribar a la plena adopció. També cada 
cop hi ha més parelles amb dificultats per poder tenir fills/es; entre les causes 
principals trobem l’edat avançada en què es busca tenir un fill/a o l’estrès. Això 
fa que s’opti per l’adopció i que les sol·licituds per adoptar un infant augmentin 
considerablement, especialment en l’adopció internacional. 
Espanya és el segon país del món en nombre d’adopcions internacionals, s’han 
adoptat, des de 1996, prop de 30.000 infants d’altres països; el primer és EUA, 
i concretament Catalunya és el primer del món. En els últims deu anys s’han 
adoptat a Catalunya 11.000 infants, i el 90% són d’adopció internacional.  
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Dades dels anys 2005, 2006 2007 i 2008 a Catalunya: 
 
Adopció nacional Sol·licituds Adopcions  
Any 2005 372 121 
Any 2006 344 128   
Any 2007 467 143  
Any 2008  156 
Total  1.183 548 

 
(Aquestes dades han estat facilitades per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció ICAA) 
 
Adopció internacional Sol·licituds Adopcions Sexe 

Nenes      Nens 
Any 2005 2.588      1.419   927         492 
Any 2006 2.493     1.030    567         463   
Any 2007 1.859        880   487         393 
Any 2008 826  
Total 6.940 4.155  1.981      1.348 

 
Girona és la segona província, després de Barcelona, amb més nombre 
d’adopcions. 
 
 
1.2 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 
 
L’adopció és un procés molt complex, hi ha moltes variables i molts nivells 
d’intervenció, l’infant adoptat està immers en diferents sistemes i per tal 
d’abordar aquesta problemàtica des d’una perspectiva sistèmica haurem de 
tenir en compte tots els elements que en formen part. 
 
 

 
 
 

Infant adoptat: 
Capacitats: 
. físiques 
. cognitives 
. psicològiques 

Història d’abandó: 
. orígens 
. mare i pare biològics 
. institució 
. cuidadors 
. país d’origen 

Família adoptant: 
. frustració 
. expectatives 
. país adoptant 
. família extensa 

Escola 
. aula: companys/es 
. professorat: tutor/a 
. especialistes 
. EAP 
. exigències 
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L’escola té un paper important en l’adaptació i integració d’aquests infants. 
Actualment hi ha una gran diversitat d’alumnat en el sentit més ampli de la 
paraula, índex alt d’infants de famílies immigrants de diversos països i infants 
procedents d’altres països que han estat adoptats, i a tots se’ls ha de donar 
una resposta educativa, això és un gran repte per a tots els centres educatius. 
 
El que vull investigar en aquest estudi és com ajudar des de l’escola els 
nens/es que han passat per un procés d’adopció, com facilitar l’adaptació a 
l’escola i com donar suport a les famílies que es troben amb dificultats. 
 
Dit d’una altra manera: quines són les necessitats dels infants adoptats? 
Vull identificar, entendre i donar resposta a aquestes necessitats. 
 
Per què he escollit aquest tema? Per què em vull involucrar? Quina importància 
té per a mi? 
 
És un tema que a nivell emocional em mobilitza molts sentiments, les 
situacions que poden estar implícites en l’adopció, com: separació, abandó, 
inseguretat, carències físiques i psíquiques, tristesa, buidor, desplaer, 
incomunicació, carències entre altres, però també esperança, felicitat, 
reparació, comunicació, plaer, afectivitat, unió, omplir, alegria i seguretat no em 
deixen indiferent i són per a mi d’una gran importància, ja que són elements als 
quals en la meva història personal i professional he hagut d’enfrontar-me molts 
cops i trobar-hi respostes. I crec que és en el cas de l’adopció on hi ha una 
gran càrrega i complexitat emocional, en la qual es posen en joc aquests 
sentiments, tant per part dels fills adoptats com dels pares que adopten, i tots 
sabem que no és fàcil ni per als infants, que són els que pateixen, ni per als 
pares, que assumeixen aquesta responsabilitat, i que tots dos necessitaran 
ajuda i comprensió. 
 
L’adopció: 
   Comporta   I també 

  
Separació, abandó, 
patiments, tristesa, 
buidor, ferides, 
incomunicació, desplaer, 
maltractament, carències, 
inseguretat, pèrdua, pors, 
soledat 

Esperança, felicitat, il·lusió, 
reparació, comunicació, plaer, 
compensar, afectivitat, unió, 
omplir, alegria, seguretat, vincle 
afectiu, amor, recuperar el 
desig de viure, confiança, 
benestar, autoestima 

 
En quin sentit és un problema? 
Durant els meus anys d’experiència, i especialment aquests últims 7 anys com 
a psicopedagoga de l’EAP, són moltes les demandes que he rebut per part dels 
mestres de valoració i orientació d’infants adoptats. 
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Aquesta demanda generalment ve definida per conductes disruptives, dificultats 
d’aprenentatge, problemes d’atenció, angoixa, impulsivitat, conflictes de relació 
amb els companys i amb els mestres, dificultats en el desenvolupament de la 
identitat (sobretot en l’adolescència) i baixa autoestima, entre altres. 
Hi ha una necessitat d’entendre i reconèixer les necessitats d’aquests infants 
per tal de poder donar-los la resposta adequada i així afavorir la seva integració 
i el seu desenvolupament global. 
 
 
1.3 OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
La recerca que he dut a terme ha tingut diversos objectius: 
 
-OBJECTIU GENERAL 
Aquest objectiu el desglossaré en dos, que estan estretament units, un és 
conseqüència de l’altre. 
Fer propostes d’intervenció en l’àmbit escolar per a l’atenció de les 
necessitats que presenten els alumnes que han passat per un procés 
d’adopció, per tal de compensar carències que hagin pogut patir aquests 
infants, i a la vegada facilitar el treball d’assessorament per part del 
professional de l’EAP en la intervenció amb infants adoptats. 
 
-OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Els agrupem en els àmbits de treball següents: 
A nivell d’aula i dels professors: 
- Aportar coneixements i formació als professionals sobre la diversitat i 
complexitat familiar. 
- Presentar propostes d’intervenció en l’àmbit escolar per a l’atenció de   
l’alumnat que viu un procés d’adopció i que presenti alguna dificultat. 
- Revisar algunes activitats molt comunes que es desenvolupen a l’aula 
d’infantil i de primària, com per exemple arbre genealògic, història familiar... 
 
A nivell dels alumnes: 
- Contribuir a fer un treball de prevenció amb els infants que han estat    
adoptats. 
- Descriure les possibles dificultats emocionals que pot presentar l’alumnat   
adoptat a partir de diferents fonts d’informació. 
- Ajudar a la integració escolar del nen/a adoptat. 
- Prevenir l’aparició de conflictes. 
 
A nivell de les famílies: 
- Ajudar pares i mestres a analitzar les situacions i reaccions d’aquests   
nens/es per tal d’entendre les seves necessitats i així poder donar-los una   
resposta que afavoreixi la seva evolució tant personal com acadèmica. 
 
A nivell de l’EAP 
- Formular propostes per a la detecció i l’avaluació d’aquestes dificultats per a   
professorat i professionals dels EAP. 
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Capítol 2. Resultats de la recerca bibliogràfica: marc teòric 
 

2.1 QUÈ ÉS L’ADOPCIÓ 

És un recurs de protecció a la infància que pretén generar vincles afectius de 
per vida, consolidats jurídicament, entre un nen/a que ha patit un 
abandonament i un o dos adults que desitgen incorporar-lo a les seves vides en 
qualitat de fill/a. 

L’adopció, que sempre la constitueix un jutge, proporciona una relació 
paternofilial igual que la paternitat biològica. 

És un procés de fer fill/a el fill/a abandonat d’una altra persona; dit d’una altra 
manera, és un procés legal, psicològic i social, sempre en interès del menor, 
que li permet integrar-se plenament dins una família en la qual no ha nascut.  

Una cosa és el vincle jurídic i l’altra el vincle afectiu, aquest últim depèn de les 
necessitats del nen, de la voluntat dels adoptants i d’un seguit de 
circumstàncies relacionades amb les dues parts que poden propiciar o dificultar 
que realment sigui el reflex d’una autèntica relació paternofilial estable i 
afectivament segura. En tots els casos es dóna el vincle jurídic però no el vincle 
afectiu, la parentalitat no és fàcil. El vincle afectiu és el que dóna seguretat i 
pertinença i permet crear i unir una família. 

El concepte d’adopció és molt complex, tant per la diversitat d’agents, accions i 
contexts implicats, com per la dinàmica amb què evoluciona. Si bé els 
protagonistes principals de l’adopció són els adoptants i els adoptats, hi ha 
molts altres agents que hi participen, com són: els que regulen el procés i 
vetllen per tal que es compleixin els requisits legals, els que donen serveis a les 
famílies i als nens/es, els que investiguen en benefici dels infants i de les seves 
famílies i també aquells que es dediquen a informar i crear opinió pública. 
L’adopció involucra diferents sistemes: la família d’origen, la institució i la 
família adoptiva. A la vegada l’adopció implica relacions entre països, els 
d’origen i els de recepció. Per tot això podem dir que l’adopció és un fenomen 
multidimensional, transnacional i complex. 
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Imatge popular Realitat 

• Nens/es sense orígens 
 
• Nens/es que es recuperen 

fàcilment 
 

• Nens/es agraïts 
 

• Nens/es afectuosos 
 

• Nens/es capaços de compensar 
les carències dels adults 

 
• Amb amor n’hi ha prou 

 
 
 
 
 
 
 

• Nens/es amb un origen i un passat per 
elaborar 

 
• Nens/es que han de superar les 

conseqüències d’abandó i de vegades 
de maltractaments 

 
• Nens/es que desconeixen les relacions i 

expressions d’afecte 
 

• Nens/es que tenen por d’un nou abandó 
 

• Nens/es que desconfien de qui els ha 
adoptat 

 
• Nens/es que necessiten compensar les 

seves carències i que poden tenir dolor, 
ràbia i angoixa 

 
• Amb amor no n’hi ha prou, demanen per 

part dels pares incondicionalitat, 
acceptació dels orígens i del passat, 
compromís i responsabilitat, capacitat 
d’empatia i de reparació 

 
Tota aquesta realitat pot tenir unes conseqüències, com poden ser 
desconfiança, dificultats d’autocontrol, regressions, desequilibri en el 
desenvolupament afectiu i possible reproducció de patrons agressius, entre 
altres. 
 
“Una persona que hagi estat abandonada, encara que racionalment pugui 
pensar i entendre el perquè del que ha passat, no pot evitar sentir-se, en un 
nivell molt íntim, rebutjada per indesitjable i poca cosa, poc valuosa i poc digna 
d’estimació. Les seves vivències, a partir d’aquest fet, solen veure’s 
enterbolides, a més, per la por que es torni a repetir una cosa semblant. 
Necessitarà molt de temps per superar-ho, molta comprensió per part de la 
família i dels amics i, de vegades, assistència especialitzada” (Vilaginès, 2007: 
23). 
 
El procés d’adopció es podria veure com el resultat d’una història de pèrdues 
(d’orígens, de vincles afectius, de referents, d’identitat...) i una història de 
guanys (noves relacions, nous vincles, noves oportunitats...) a partir de les 
quals el nen o la nena adoptada posarà en construcció la seva identitat 
personal. 
 
 
2.2 CONCEPTES D’ADOPCIÓ I ADOPCIÓ INTERNACIONAL 
 
Podem apropar-nos al concepte de l’adopció des de quatre perspectives 
diferents: la primera centrada en la formació de la família, la segona en el 
recurs de protecció, la tercera en la interrelació d’interessos i la quarta en un 
procés més global que integra diferents perspectives (Fuentes, 2007). 
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S’entén per adopció... ...i per adopció internacional 
Es tallen els drets i deures de la família biològica i són transferits a una 

altra família, que és la família adoptiva 
La justícia actua com a agent 
extern per reconèixer el vincle 
adoptiu en funció de l’interès 

superior del menor 

Cooperació de dos sistemes jurídics, 
el del país d’origen del nen o nena i el 

del país de residència dels pares i 
mares adoptius 

Cultura com a reconeixement 
del vincle no biològic 

Trobament de cultures i ètnies 
diferents entre pares/mares i fills/filles 

El vincle pare-mare i fills-filles es construeix i no ve donat per un vincle 
no biològic 

 
 
a. Una manera de 
construir una 
família per una via 
diferent de la 
biològica 

 

Es produeixen relacions iguals a les de la filiació biològica 
Mesura jurídica ordenada per a protegir els interessos superiors dels 

nens i nenes 
Intervenció de les entitats 

públiques encarregades de 
protegir la infància 

Cooperació entre les entitats 
públiques que s’encarreguen de 

protegir la infància del país d’origen 
del nen o nena i les del país de 
residència dels i les adoptants 

Recurs de protecció que s’ha d’integrar en un conjunt de polítiques 
socials sota els principis de subsidiarietat 

Alternativa positiva per al desenvolupament integral de la infància 
desprotegida 

Família permanent per al nen o nena que no pot ser cuidat pels seus 
pares biològics. És irrevocable 

 
 

b. Un recurs de 
protecció a la 
infància que aporta 
beneficis al nen o 
a la nena 
desprotegits 

 
 
 
 

Canvi de valoració en l’estatus del nen/a desprotegit. 
En ser adoptat passa de ser “abandonat” a ser “valorat” 

 
c. Una confluència 
d’interessos i 
desitjos 

Interaccionen les necessitats 
de dos sistemes, futurs pares 

adoptius i nens i nenes 
adoptables 

El país d’origen de la família adoptiva 
i del nen o nena és diferent 

Oferir des de la legislació el marc adequat per atendre i protegir l’interès 
superior del nen o de la nena 

Oferir des de la família adoptiva el marc adequat per atendre les 
necessitats de desenvolupament personal, social, psicològic, educatiu i 

físic del nen o de la nena 
Respecte a la identitat, la 

història i els orígens personals 
del nen o de la nena 

Respecte a la identitat ètnica i cultural 
del nen o de la nena 

Ajust en la dinàmica familiar Construcció d’una família pluricultural 
i multiètnica 

 
 
 
 
 

d. Un procés 
global 
interdisciplinari 
 

 
 Ajust psicològic, social, educatiu i físic del nen o nena a la nova família i 

a l’entorn 
(S’entén que tots els aspectes que fan referència a l’adopció s’inclouen també dins l’adopció 
internacional) 
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2.3 CANVI DE MODEL EN L’ADOPCIÓ. D’AMAGAR L’ADOPCIÓ A 
ACCEPTAR L’ADOPCIÓ 

 
A partir dels anys 80 hi ha hagut una manera diferent d’entendre l’adopció que 
ha produït transformacions molt importants. 
 
La situació de la família ha anat evolucionant a l’Estat espanyol, sobretot a 
partir de la Constitució espanyola de 1978 i de tots els drets que aquest text 
atribueix a les persones. S’hi reconeix la importància de la família i la igualtat 
entre l’home i la dona. La reforma del codi civil (1981) possibilita el divorci, 
estableix la igualtat de tots els fills davant la llei amb independència de la seva 
filiació; la igualtat d’ambdós pares davant els fills, per tal com el pare i la mare 
tenen els mateixos drets, obligacions i autoritat, i la pàtria potestat compartida. 
Tots aquests canvis, juntament amb el canvi polític, han incidit en certs models 
familiars i en l’evolució de la família fins al moment actual, i han provocat un 
canvi de model que deixa enrere el model basat en valors tradicionals. 
 
En l’adopció també s’han produït canvis importants, ja que es defineix molt bé 
la finalitat d’aquesta com una mesura de protecció a la infància de caràcter 
universal i es reconeixen els drets de les persones adoptades amb relació al 
respecte dels seus orígens familiars i socioculturals. 
 
Models d’adopció: amagar enfront acceptar (Fuentes, 2007) 

 
Model “Amagar l’adopció” 

 
Model “Acceptar l’adopció” 

Anterior als anys 70 i fins a principi dels 
anys 80. 

A partir de mitjan anys 80. 

 
Què és, i com es viu? 

 
Adopció= tabú, secret Adopció= acceptació social, visibilitat interracial  
L’adopció és una manera de proporcionar 
als pares/mares infèrtils un nen o nena 
substitut, de satisfer les seves necessitats 
emocionals o de consolidar el matrimoni. 

L’adopció és una modalitat de protecció infantil, 
com una forma de criar nens i nenes la família 
dels quals no pot o no vol ocupar-se’n. També 
és una solució positiva per a la infertilitat dels 
pares/mares o una manera acceptable de crear 
o ampliar una família. 

Es rebutgen i es neguen les diferències 
derivades de la filiació adoptiva pensant que 
d’aquesta manera es facilita la integració 
familiar i social: “s’han de criar igual els fills 
biològics que els adoptats”. 

S’accepten les diferències derivades de la 
filiació adoptiva, les expectatives són més 
ajustades a la realitat i els pares/mares tenen 
més informació. 

 
Qui pot ser adoptat? 

 
Els nens i nenes nounats i petits (fins a 1 
any). 

Preferència de nens i nenes petits (fins a 3 
anys) però també acceptació de nens i nenes 
més grans. 

Els nens i nenes sense cap malaltia ni 
disminució. 

Tots els nens i nenes, també els que tenen 
necessitats educatives especials. 

Els nens i nenes de la mateixa ètnia, 
semblants als pares i del mateix país que 

Acceptació de les adopcions interracials i de les 
adopcions internacionals. 
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els pares i mares adoptius. 
Majoritàriament els “il·legítims”, els 
“prohibits”. 

Els nens i nenes que la justícia determina 
desemparats. 
 

D’on provenen els nens i les nenes que esperen ser adoptats? 
 

Provenen de dones joves majoritàriament 
solteres, la conducta de les quals és 
valorada com a immoral; se’ls aconsella que 
donin els seus fills o filles en adopció i se’ls 
assegura l’anonimat. 

Superat l’estigma social de les mares solteres o 
dels naixements fora del matrimoni, ja no 
s’aconsella a les dones en aquestes 
circumstàncies que donin els seus fills o filles en 
adopció. 

Provenen de famílies amb un nivell 
socioeconòmic i cultural baix. 

Provenen de famílies i entorns amb molts 
problemes en els quals tot sovint els nens i 
nenes han patit abusos. 

Provenen de dones de la mateixa ètnia 
cultural i del mateix país que els pares i 
mares que els adopten. 

Provenen de dones d’arreu del món, d’ètnies, 
cultures i països diferents dels dels pares i 
mares adoptants. 
 

Qui pot adoptar i qui adopta? 
 

Adopció només per parelles infèrtils. Adopció també per parelles fèrtils. 
Adopció per parelles sense fills o filles. Adopció també per parelles amb fills o filles. 
Adopció per parelles amb un nivell 
socioeconòmic i cultural alt. 

Adopció per parelles que puguin atendre les 
necessitats del nen o de la nena. 

Adopció per parelles casades. Adopció per altres tipus de famílies, parelles de 
fet, monoparentals, reconstituïdes, parelles 
d’homosexuals... 
 

Quina relació s’estableix amb els orígens? 
 

La mare biològica és desvalorada i es 
detesta per haver abandonat el seu fill o 
filla. 

Es considera el dolor de la mare biològica en 
haver de desprendre’s del seu fill o filla. 

Negació de la família biològica i dels 
orígens. El tema no es tracta. 

Se’n reconeix la importància i se’n parla en el 
procés educatiu del nen o nena com un aspecte 
més. Es faciliten les relacions amb els orígens 
del nen, i en alguns països es practica l’adopció 
oberta. 

No es proporciona gaire informació als 
pares adoptius sobre els antecedents dels 
nens i les nenes. 

Es posa tota la informació a disposició dels 
pares/mares adoptius, així com es reconeix el 
dret dels adoptats i les adoptades a aquesta. 

Es canvia el nom com a pràctica normal. Es conserva el nom com a part de la identitat de 
la persona adoptada. 

 
Aquest model d’“acceptar l’adopció” no es pot comprendre si no és des d’una 
concepció oberta i àmplia del model de família i deixant enrere el model de família 
clàssic i tradicional, i així es dóna cabuda a la diversitat familiar que trobem avui. 
 
Amb el canvi en la finalitat de l’adopció, contemplant-la com una mesura de protecció a 
la infància de caràcter universal, es regula la procedència de la infància que s’adopta i 
es busquen alternatives i respostes a escala internacional. Es reconeixen els drets de 
les persones adoptades en relació amb el respecte dels seus orígens familiars i 
socioculturals. 
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Aquests canvis ens mostren els avenços que s’han realitzat i s’estan realitzant en el 
camp de l’adopció i ens permeten veure que és en aquest camí que s’ha de continuar 
treballant perquè sigui així. 
 
 
2.4 NORMATIVA INTERNACIONAL, ESTATAL I AUTONÒMICA 
 
Quines són les normes i textos jurídics que regulen i són el marc referencial pel 
que fa a l’adopció nacional i internacional? Tot el que fa referència a l’adopció a 
Espanya està descentralitzat, ja que actualment és una competència de les 
comunitats autònomes. Ara bé, l’adopció es regeix per una normativa marc 
constituïda per les lleis orgàniques i les normatives internacionals que Espanya, 
com a estat, ha ratificat; les competències directes estan descentralitzades. 
 
Normativa internacional ratificada 
El segle XX ha estat denominat el Segle de la Infància, ja que gràcies a diversos 
acords s’hi defensen els interessos, els drets i les necessitats de protecció que 
tenen tots els nens i les nenes. 
 
No és fins els anys 80 quan es desenvolupa una línia de protecció que busca 
garantir que l’adopció es doni sempre a favor de l’interès del menor. 
 
Aquests acords són: 
 
 Convenció sobre els Drets de l’Infant, de 20 de novembre de 1989, de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. A Espanya es va ratificar el 30 de 
novembre de 1990. Regula de manera específica la situació dels menors. 
Aquest document que presenta Nacions Unides té un caràcter d’obligació per 
als estats que l’han ratificat. Podem dir que és una norma universal, perquè 191 
països ho han fet i només dos s’han quedat fora: Estats Units i Somàlia. 

 
Resum dels drets i reconeixements més essencials d’aquesta declaració 
(Fuentes, 2007) 

• la família s’ha de considerar el grup fonamental de la societat i el mitjà 
natural per al desenvolupament de tots els seus membres, i 
particularment dels nens i les nenes 

• el nen i la nena, per al ple desenvolupament harmoniós de la seva 
personalitat, ha de créixer en el si de la família amb un ambient de 
felicitat, amor i comprensió 

• el nen i la nena han d’estar preparats per a una vida independent en 
societat i ser educats en un esperit de pau, dignitat, tolerància, llibertat, 
igualtat i solidaritat 

• el nen i la nena, per la seva falta de maduresa física i mental, necessiten 
protecció i atencions especials, inclosa la protecció legal, tant abans com 
després del naixement 

• tots els drets del nen i la nena o del seu pare i mare seran respectats 
sense cap diferència, amb independència del color, sexe, idioma, religió, 
opinió política, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, 
impediments físics, naixement o qualsevol altra condició 
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• totes les mesures que les institucions públiques o privades prenguin amb 
relació als nens i les nenes han d’atendre sempre l’interès superior 
d’aquests 

 
S’entenen els drets de forma integral establint tres parts diferenciades: la 
primera fa referència als infants, la segona a la cooperació entre estats i la 
tercera a l’aplicació de la Convenció. Dins de la primera part hi ha 41 articles 
que es poden agrupar en quatre línies, segons el propòsit: supervivència, 
protecció, desenvolupament i participació. 

 
En l’article 20 s’exposen els drets de protecció, assistència i especialment 
respecte al seu origen ètnic, religiós, cultural i lingüístic de forma coherent amb 
el que s’exposa en l’article 8 sobre el respecte a la identitat (nom, nacionalitat i 
relacions familiars) dels infants. 
 

<< 1. Els infants temporalment o permanent privats del seu mitjà familiar, o 
aquells que pel seu interès superior exigeix que no resti en aquest mitjà, tindrà 
dret a la protecció i assistència especials de l’Estat. 
2. Els estats partícips garantiran, de conformitat amb les seves lleis nacionals, 
altres tipus de cures per a aquests infants. 
3. Entre aquestes cures figurarà, entre altres coses, la col·locació en llars de 
guarda, la kafala (sistema d’acollida permanent d’un infant abandonat del 
Marroc) del dret islàmic, l’adopció o si és necessari la col·locació en institucions 
adequades de protecció de menors. En considerar les solucions es tindrà en 
compte especialment la conveniència que hi hagi continuïtat en l’educació del 
nen o nena i el seu origen ètnic, religiós, cultural i lingüístic>> Article 20 
(Organització de les Nacions Unides, 1989: 8) 

 
L’adopció és considerada expressament entre les alternatives de protecció, junt 
a la institucionalització, llars de guarda, kafala i tutela per assegurar el benestar 
i desenvolupament del nen o la nena quan la tornada a la família d’origen no 
sigui possible. 
 
Concretament en l’article 21 d’aquesta declaració es reconeix l’adopció 
internacional com una via per atendre el nen o la nena, però aquest sempre 
supeditat al seu interès superior i al fet que es donin garanties en els 
procediments. Planteja a la vegada un dels principis bàsics de l’adopció 
internacional, el principi de subsidiarietat. Aquest article va presentar dificultats 
a la pràctica i en les legislacions, que es van intentar solucionar amb la 
Convenció de la Haia. 
 
L’article 25 té la seva importància, ja que proposa accions que permeten 
considerar la desinstitucionalització de la infància i oferir-los una alternativa 
familiar. 
 
L’article 35 torna a incidir en les mesures necessàries que s’han d’implementar 
sobre la base de cooperació entre països per evitar el segrest, la venda o tracte 
de nens o nenes. 
   
 Convenció de la Haia sobre protecció dels nens i la cooperació en 
matèria d’adopció internacional, de 29 de maig de 1993, ratificat el 30 de juny 
de 1995. Al principi dels anys 90, quan el predomini de les adopcions 
internacionals era una realitat en molts estats d’occident, era necessari establir 
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acords internacionals i compromisos de cooperació entre països per protegir i 
assegurar l’interès superior del menor i resoldre els problemes derivats de les 
posicions dels estats d’origen dels menors i dels estats de recepció. És un 
conveni de cooperació que no pretén la unificació de les normes internes de 
cada país, sinó buscar la més àmplia acceptació, tant dels estats d’origen com 
dels de recepció, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties suficients. 
  
El Conveni reconeix el dret del nen i de la nena a romandre prioritàriament en 
la seva família d’origen o el de ser adoptat en el seu lloc d’origen i, en el cas 
que no sigui possible, reconeix al mateix temps que l’adopció internacional pot 
presentar l’avantatge de donar una família permanent a un nen o nena que no 
pot trobar una família adequada en el seu país d’origen. 
 
 El Conveni té per objectius (art. 1): 

• Establir garanties perquè les adopcions internacionals tinguin en 
consideració primordialment l’interès superior del nen i de la nena i el 
respecte dels drets fonamentals que li reconeix el dret internacional, i 
estableix una jerarquia d’opcions a plantejar prèvies a l’adopció 
internacional: 
1. Optar per les vies familiars abans que per la institucionalització. 
2. Optar per les solucions permanents enfront de les provisionals. 
3. Preferir les solucions nacionals a les internacionals. 

 
• Instaurar un sistema de cooperació entre els estats contractants que 

asseguri el respecte a aquestes garanties i, en conseqüència, previngui 
la sostracció, la venda o el tràfic de nens i nenes. 

• Regular de manera concreta els passos en el trasllat dels nens i nenes 
de l’estat en què habitualment viuen a la residència dels seus pares i 
mares adoptius. 

• Assegurar el reconeixement entre els estats contractants de les 
adopcions realitzades d’acord amb el Conveni. 

 
Cal ressaltar l’article 30, fet per protegir la identitat del nen i la nena. Es 
busca el compromís dels estats per conservar la informació relativa als 
seus orígens, així com l’accés a aquesta informació en la mesura que 
les lleis dels països ho permetin. 

 
Espanya va ratificar el Conveni el juliol de 1995, i aquest va entrar en vigor 
l’1 de novembre de 1995. Va ser un dels primers països que va prendre 
aquesta iniciativa, i en aquells moments l’experiència en adopcions era 
mínima. Això implica que des del primer moment hi va haver molt interès 
per assegurar que tot el procés es realitzés sota garantia. 
 
 Normativa estatal 
 Encara que Catalunya té plenes competències en matèria de protecció a 
la infància i en conseqüència ha legislat en aquest terreny, les lleis que es 
defineixen a escala estatal són lleis de referència i de compliment obligat. 
Cal fer esment de: 
• Constitució Espanyola, de 29 de desembre de 1978. Es reconeix la 

plena igualtat dels fills i filles amb independència de la seva filiació (art. 
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14, 32 i 39). Tanmateix, en el títol VIII s’atorga competència a les 
comunitats en matèria de protecció de menors. 

• Llei 21/1987, d’11 de novembre, de modificació de determinats articles 
del Codi Civil i la Llei d’Enjudiciament Civil en matèria d’adopció. Va ser 
un avenç important en el terreny de la protecció a la infància, introdueix 
millores en el camp de l’adopció, ja que contempla per sobre de tot 
l’interès superior del menor. 
 
A partir d’aquest moment, l’internament en els centres de protecció 
s’entén cada vegada més com una mesura temporal, i sempre que sigui 
possible s’aconsellen i es busquen altres recursos alternatius, com 
l’adopció o l’acolliment. Amb l’aparició d’aquesta llei es comença a 
reforçar l’adopció com un acte públic, ja que es contempla obertament la 
intervenció dels Serveis Socials en la tramitació. De totes maneres van 
sorgir problemes i tenia limitacions, especialment pel que fa a la 
intervenció de l’Administració en adopcions internacionals. 
 

• Instrument de ratificació del Conveni relatiu a la protecció de l’Infant i a la 
cooperació en matèria d’adopció internacional, fet a la Haia el 29 de 
maig de 1993, en vigor a Espanya des de l’1 de novembre de 1995. 
El conveni de la Haia ha fet que es plantegessin canvis en la tramitació 
de les adopcions internacionals, que necessiten regulació a escala 
estatal, i per això es van introduir modificacions per tal d’ajustar-se als 
nous acords. 
 

• Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament civil. 
Aportacions: 

1. Equipara el tractament de les adopcions nacionals a les 
internacionals quant a les exigències de la valoració de la 
idoneïtat (Certificat d’idoneïtat, art. 25). Es reconeix que 
l’adopció internacional és un fenomen que ha augmentat 
considerablement. 

2. Regulació de les Institucions Col·laboradores d’Integració 
Familiar (ICIF), que són responsables del seguiment del 
procés d’adopció, des de la selecció-valoració fins el 
seguiment del període d’adaptació i la regulació de les Entitats 
Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI). En el Conveni 
de la Haia es descriuen com entitats mediadores en el procés 
d’adopció internacional. Aquesta mediació es concreta en 
proporcionar informació a les famílies sobre les 
característiques de l’adopció internacional i orientar sobre les 
tipologies dels nens/es adoptables en cada país. També 
faciliten la connexió de famílies adoptants, per mitjà de 
publicacions, formació permanent, realització d’activitats 
lúdiques i de grups de famílies. 
 

• Llei 18/1999, de 18 de maig, de modificació de l’article 9, apartat 5, del 
Codi Civil. 
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Aquestes modificacions es realitzen com a conseqüència de les 
divergències entre els efectes de l’adopció estrangera i els que es 
produeixen un cop a Espanya. L’adopció constituïda a l’estranger per 
adoptants espanyols no serà reconeguda si els efectes no es 
corresponen amb els previstos en la legislació espanyola: “tampoc ho serà 
mentre l’entitat pública competent no hagi declarat la idoneïtat de l’adoptant si aquest 
és espanyol i està domiciliat a Espanya en el temps que dura l’adopció” Art.9.5. 
 

• Altres modificacions en les lleis que fan referència a les adopcions de 
manera indirecta: 
. Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida 
familiar i laboral de les persones treballadores. S’introdueixen 
modificacions en la regulació dels permisos per adopció i acolliment 
permanent i preadoptiu, els pares i mares adoptius poden disposar d’un 
període de 16 setmanes de permís per poder dedicar temps als seus fills 
i filles menors de 6 anys. 
. Llei 13/2005, d’1 de juliol, que modifica el Codi Civil en matèria de dret 
a contraure matrimoni. Aquesta llei equipara els drets de les parelles 
heterosexuals als dels homosexuals, fa possibles els matrimonis entre 
persones del mateix sexe i aquests tenen els mateixos efectes i drets. 
Per primera vegada a l’Estat les parelles homosexuals poden adoptar 
nens i nenes de manera conjunta. 
 
Regulació de l’adopció i de l’adopció internacional a Catalunya 

Com que aquest estudi es fa sobre la població de nens i nenes adoptats per 
famílies catalanes, dedicarem aquest apartat a tractar el desenvolupament 
de la legislació sobre protecció a la infància en els aspectes que fan 
referència a l’adopció. 
 
La Generalitat de Catalunya, des de 1979, té competències exclusives en 
matèria d’institucions públiques de protecció i tutela de menors. Les normes 
que regulen l’adopció i l’adopció internacional són particulars i específiques 
de Catalunya. 
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Evolució de la regulació de l’adopció i l’adopció internacional a Catalunya 
• Llei 11/1985, de 13 de juny, de protecció dels Menors. 
• Llei 37/1991, de 30 de desembre, de mesures de protecció dels menors desemparats 

i sobre l’adopció, modificada per la Llei 8/2002, de 27 de maig, que regula l’atenció 
especial dels adolescents amb conductes d’alt risc social de Catalunya. 

• Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció a la infància i l’adolescència i de 
modificació de la llei 37/1991, de 30 de desembre, de mesures de protecció dels 
menors desemparats i sobre l’adopció (s’autoritza excepcionalment l’adopció d’infants 
en acolliment simple quan no sigui possible el retorn a la família d’origen). 

• Decret 337/1995, del 28 de desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les 
institucions col·laboradores d’integració familiar i de les entitats col·laboradores 
d’adopció internacional. 

• Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors 
desemparats i de l’adopció, modificat parcialment pel Decret 127/1997, del 27 de 
maig, i posteriorment modificat pel decret 62/2001, del 20 de febrer. 

• Ordre del 26 d’agost de 1997, de la Conselleria de Justícia, de suspensió transitòria 
dels processos de valoració de les sol·licituds d’adopció. 

• Ordre del 28 d’octubre de 1997, sobre el règim de funcionament i nomenament dels 
membres del Comitè Tècnic d’Avaluació de Catalunya. 

• Llei 13/1997, de 17 de novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció. 

• Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família, de Catalunya, recull en el Títol V tot el 
referent a la filiació adoptiva, tot prenent com a base la Llei 37/ 1991, de 30 de 
desembre. 

• Decret 97/2001, de 3 d’abril, sobre acreditació, funcionament i control de les entitats 
col·laboradores en l’adopció internacional a Catalunya. 

• Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la 
Llei 10/1998 sobre la unió estable de parella, i de la llei 40/1991, del Codi de 
Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i 
tutela. Article 1. 

Font: http:ww.gencat.net/benestar/icaa/normes/ 
 
 
Entre la normativa estatal i la catalana hi ha hagut sempre una relació constant. 
Després d’un any de la ratificació per part d’Espanya de la Declaració dels 
Drets dels Infants, a Catalunya es va aprovar la Llei 37/1991, de 30 de 
desembre, sobre les mesures de protecció dels menors desemparats i de 
l’adopció. Aquesta llei estava definida per una nova concepció i filosofia en la 
qual els nens i nenes passen a ser veritables protagonistes. Pel que fa a 
l’adopció, s’hi dedica el capítol II, on es defineixen els requisits de l’adoptant i 
de l’adoptat, la constitució de l’adopció i s’equiparen els efectes de filiació per 
adopció als de filiació per naturalesa, fet que suposa un gran avenç en no fer 
diferències. A l’article 2 aquesta llei defineix el que es considera 
desemparament, quan l’infant es troba en una situació de fet en la qual li 
manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva 
personalitat, prescindint de la causa d’aquesta situació. 
 
L’Ordre de 26 d’agost de 1997, de la Conselleria de Justícia, de suspensió 
transitòria dels processos de valoració de les sol·licituds d’adopció de menors a 
Catalunya, va empènyer molts sol·licitants cap a l’adopció internacional. Un any 
després, la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família, recull tot el que fa 
referència a la filiació adoptiva i regula les adopcions internacionals, les 
funcions en la mediació de la tramitació i l’exclusivitat de la Generalitat per 
intervenir, encara que estableix la possibilitat de delegar algunes funcions a les 
Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI). 



             Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d’infants adoptats 
 

Assumpció Roqueta Sureda. (Llicència d’estudis 2008-2009) 
 

20

 
L’article 124 d’aquesta llei indica que només podran ser adoptats en el cas de 
menors estrangers si les autoritats de l’estat d’origen confirmen els punts 
següents: 

* El menor pot ser adoptat. 
* L’adopció respon a l’interès del menor. 
*  Els consentiments per realitzar l’adopció han estat donats  

lliurement i sense rebre cap tipus de contraprestació, amb 
coneixement de les conseqüències i els efectes que se’n deriven, 
especialment pel que fa referència a la ruptura del vincle jurídic 
amb la família d’origen. 

* El menor, en cas que tingui coneixement suficient, ha de ser 
escoltat. 

   
Les seccions tercera i quarta fan referència als efectes específics de la filiació 
adoptiva, que val tant per a l’adopció nacional com internacional, sobre 
l’extinció de les relacions amb la família biològica. 
 
Finalment convé destacar els darrers canvis que hi ha hagut per tal d’adequar 
la legislació a les necessitats que van sorgint: 

 
* Decret 62/2001, de 20 de febrer, el qual modifica el decret 2/1997, de 
   7 de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors 
   desemparats i de l’adopció a Catalunya, pel qual es determina 
   un Comitè tècnic d’avaluació de les declaracions de desemparament 
   per als casos en què es produeix la separació del menor de la família 
   biològica. 
 

• La Llei 8/2002, de 27 de maig, que modifica la Llei 37/1991, de 30 de 
desembre, que regula l’atenció especial dels adolescents amb conductes 
d’alt risc social de Catalunya, suposa una regulació específica d’un grup 
d’edat, els adolescents, una realitat que no estava suficientment atesa, el 
grup de nois i noies adolescents que han deixat les seves llars i que de 
vegades provenen d’altres països i que es troben en una situació de risc i 
problemàtica molt particular. 
 

• Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de 
Família, de la Llei 10/1998, sobre la unió estable de parella, i de la Llei 

     40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de 
Catalunya, en matèria d’adopció i tutela. Aquesta Llei modifica el Codi de 
Família català i atorga el dret que està reconegut en altres països com 
Holanda, Suècia, Islàndia i Noruega, així com a les comunitats 
espanyoles de Navarra, el País Basc i Aragó, a les persones i parelles 
homosexuals d’adoptar nens i nenes amb els mateixos drets que els 
heterosexuals; d’aquesta manera es regulen les adopcions que fins ara 
eren encobertes per una tramitació com si es tractés d’una família 
monoparental quan en realitat era una parella del mateix sexe. 
 
En el cas de les adopcions internacionals, continuen estant sotmeses a 
les restriccions dels països d’origen dels nens i les nenes que s’adopten, 
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encara que en les seves legislacions no expliciten que no puguin 
adoptar. 

 
Al juliol de 2004 la Generalitat de Catalunya va anunciar que estava estudiant 
la manera d’abaratir els costos dels processos d’adopció internacional 
mitjançant la Llei Catalana de Suport a les Famílies (Generalitat de Catalunya, 
Departament de Benestar i Família, 2004). Actualment existeixen ajudes que 
permeten costejar o subvencionar totalment o parcial l’estudi psicosocial i el 
certificat d’idoneïtat. 
 
Actualment s’ha presentat un “Avantprojecte de Llei dels Drets i les 
Oportunitats de la Infància i l’Adolescència”; en el capítol III, De la Protecció 
dels Infants i Adolescents Desemparats, hi ha tota una proposta per tal d’agilitar 
la mesura d’acolliment preadoptiu, així com la revisió de la resta de mesures i 
propostes de millora de la protecció. 
 
Per últim mencionar l’avantprojecte de reforma del Codi Civil de Catalunya, de 
la Llei del llibre segon, relatiu a la persona i la família, pel que fa a l’article 235-
49, sobre l’obligació dels pares d’informar el fill adoptat sobre l’adopció. 
Actualment està en exposició pública per fer-hi les al·legacions oportunes. A 
partir del mes d’octubre de 2008 tots els mitjans de comunicació n’han fet molt 
ressò. 
 
Aquest article ve a dir: 
Obligació d’informar el fill adoptat sobre l’adopció 
Els adoptants han de fer saber al fill que el van adoptar tan aviat com aquest 
tingui prou maduresa i, en tot cas, des que ha complert dotze anys. 
Aquest aspecte ha estat tractat en aquest estudi i s’ha realitzat la consulta 
sobre la seva opinió al respecte a tots els pares adoptants entrevistats. 
 
Sobre el dret del menor a ser adoptat: En paraules de la jurista experta en 
adopcions Rosa Moliner en unes declaracions al Diario vasco, el 14 de març de 
2009: “No hi ha cap dret a adoptar per part dels pares. A l’única cosa que tenen 
dret és a sotmetre’s a un procés d’idoneïtat, i si es dóna el cas i a més 
reuneixen els requisits dels països d’origen, que se’ls assigni un menor. 
Precisament per la prevalença de l’interès superior del menor el dret dels pares 
és inexistent. Poden tenir expectatives, estar decidits a sotmetre’s al procés 
que correspongui, però dret no en tenen cap fins el moment en què es 
constitueix l’adopció. Ningú té dret a adoptar” 
 
 
2.5 ORGANISMES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS D’ADOPCIÓ I 
FUNCIONS ASSIGNADES 

 
A Catalunya l’organisme competent en adopció és l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA). Aquest institut està adscrit al Departament de 
Justícia com un organisme autònom administratiu i es crea, tal com s’especifica 
en el preàmbul de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, “amb la finalitat de 
contribuir a potenciar una política global d’acolliments simples en família aliena 
i d’adopcions, de separar la planificació de la gestió i d’agilitar els processos de 
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valoració de la idoneïtat de les persones o les famílies que opten per 
l’acolliment simple en família aliena i per l’adopció, i també tramitar, quan 
correspongui, l’adopció internacional, es crea mitjançant aquesta Llei l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, amb personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les 
seves funcions” 
 
Panchón, Freixa i Gil (2000) estan d’acord que la posada en marxa de l’lCAA 
ha suposat un canvi i una reestructuració de tot el funcionament que es venia 
desenvolupant en els acolliments i en les adopcions, i afegeixen que ha servit 
per agilitar els processos, que no han deixat d’augmentar. 
 
En l’article tercer d’aquesta Llei es descriuen les nou funcions de l’Institut, 
funcions que queden encapçalades per aquella que dóna sentit a aquest 
organisme, és a dir la que és la directriu principal de totes les seves actuacions: 
  
 a) “Fomentar els drets dels infants a tenir una família i, per tant, promoure l’acolliment 
 simple en família aliena i l’acolliment preadoptiu, com a mesures per a atendre 
 adequadament les necessitats del menor, com una persona sotmesa a situacions de 
 risc greu per al seu desenvolupament integral, procurar-ne l’atenció educativa i afavorir-
 ne el retorn dins la família natural.” 
  
 
Les altres vuit funcions són exclusives de l’adopció internacional: la primera fa 
referència als tràmits d’adopció internacional, al seguiment i a la supervisió; la 
segona tracta sobre el seguiment de les Entitats Col·laboradores d’Adopció 
Internacional (ECAI). La resta es refereixen a la gestió dels processos de 
valoració psicosocial dels sol·licitants, a la informació sobre les adopcions i els 
acolliments, a les propostes de resolució, al seguiment i al recolzament tècnic a 
les famílies acollidores i dels menors i a totes aquelles que es derivin de 
mantenir convenis amb administracions, institucions o entitats, deixant oberta la 
possibilitat d’altres funcions que es derivin de la legislació. 
 
Entitats que hi intervenen i funcions assignades 
L’ICAA, per tal de portar a terme les funcions b), d), e) i g), que consten a l’article 
3 de la Llei de creació d’aquest nou Institut i a la qual ens hem referit en el punt 
anterior, manté convenis amb diferents entitats col·laboradores, ja que són 
funció de l’ICAA: 
 
  b)  “Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de   
  valoració psicosocial de les persones sol·licitants d’acolliment simple en família  
  aliena,  d’acolliment preadoptiu i d’adopció internacional” 
 d)  “Fer el seguiment i donar el suport tècnic a les famílies acollidores” 
 e)  “Fer el seguiment dels menors en situació d’acolliment simple, en família  
  extensa i aliena, i d’acolliment preadoptiu” 
 g)  “Formalitzar convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i  
  entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació, i d’acord amb les disposicions que 
  les regulin” 
 
L’article 21 de la Llei 6/95, d’Atenció i Protecció a l’infant i a l’adolescent, parla 
del paper de les institucions col·laboradores per facilitar i recuperar la 
convivència familiar, ja sigui en la família pròpia o en una altra d’alternativa. 
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Aquestes entitats col·laboradores s’anomenen Institucions Col·laboradores 
d’Integració Familiar (ICIF), han de ser entitats sense ànim de lucre, 
constituïdes legalment, que tinguin com a finalitat la protecció de menors, han 
d’estar acreditades i reunir tots els requisits que preveu el Decret 337/1995, de 
28 de desembre. Les ICIF s’encarreguen del procés de valoració de les 
persones o famílies que desitgen dur a terme l’acolliment d’un infant 
desemparat. Aquesta valoració inclou un mínim de dues entrevistes, una visita 
a domicili i l’assistència a unes sessions de formació específica per a famílies 
acollidores. Com a criteris de valoració es tenen en compte tant les 
característiques personals, la situació socioeconòmica com altres 
circumstàncies importants per a desenvolupar aquesta comesa com són, entre 
altres: la capacitat educativa, el suport de l’entorn familiar i social, la motivació, 
l’acceptació, si escau, de contacte amb la seva família biològica, voluntat i 
acceptació del seguiment i de l’assessorament de l’equip tècnic. Posteriorment 
es confeccionarà un informe psicosocial, que inclourà una aproximació a les 
característiques d’aquells nens o nenes susceptibles de ser acollits per la 
família o persona. La proposta d’assignació d’un menor determinat a una 
persona o família en concret la fa l’ICAA sempre en interès del menor i a partir 
de les seves característiques i necessitats. 
 
Altres funcions encomanades a les ICIF (Institucions Col·laboradores 
d’Integració Familiar): 

1) recerca de famílies acollidores per al menor proposat 
2) acoblament del menor en la família acollidora 

mitjançant l’equip especialitzat 
3) seguiment posterior del menor d’acord amb les 

directrius de l’organisme competent 
4) formació de les famílies acollidores 
5) promoció de l’acolliment 
6) col·laboració en la gestió del finançament del servei 

prestat per les famílies acollidores en la forma com 
s’estableixi mitjançant conveni 

 
Les ECAI (Entitats Col·laboradores en Adopció Internacional) són entitats que 
s’han constituït amb la finalitat de protegir els drets dels nens i nenes, per 
actuar com a mediadores en el procés de l’adopció internacional. Han de ser 
acreditades per l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya. A 
l’article 6 del Decret 97/2001 s’especifiquen els requisits per a l’acreditació 
d’aquestes entitats. Esmenta també la composició de l’equip, que igual que els 
de les ICIF, estan formats per un equip interdisciplinari on hi ha d’haver 
professionals del “...dret, de la salut, i de l’acció socioeducativa amb 
experiència en l’àmbit de la infància, de l’adolescència i de la família i 
coneixements adequats en les qüestions relatives a l’adopció internacional i 
amb personal administratiu necessari per al  compliment de les seves 
funcions” (Art. 6 del Decret 97/2001). 
 
Les ECAI s’encarreguen de la tramitació dels expedients, que diferencien en 
tres moments: abans de l’adopció, en el país d’origen del nen o de la nena i un 
cop constituïda l’adopció, per això es necessita un representant de l’entitat que 
intervingui davant els organismes oficials competents a l’estranger. 
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A destacar:  
 (Panchón, Freixa i Gil, 2000) 
Del conjunt de tota la normativa que acabem d’exposar es reafirma la 
importància de la infància i de la seva protecció i la importància de la família. 
La Convenció dels Drets dels Infants, en el seu preàmbul, contempla que, per 
al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat cada nen o nena ha 
de créixer en el si d’una família, en un ambient d’amor, de felicitat i de 
comprensió. Qualifica la família com un grup fonamental de la societat i un 
medi natural de creixement i de benestar de tots els seus membres, i 
particularment dels infants. 
 
Pel que fa a la protecció a la infància queden clares dues línies d’execució per 
a l’Administració competent per desplegar polítiques actives. Són: 

• la prevenció de les situacions de risc per a la infància 
• la reparació de les situacions de risc per a la infància 

 
La infància és una etapa del cicle vital de la persona en què s’estableixen els 
fonaments que estructuraran la personalitat de cada subjecte. 
 
Un altre aspecte és el que ha significat per a l’adopció internacional el Conveni 
de la Haia, ja que ha tingut un paper decisiu en l’organització de tot el procés, 
perquè ha definit la figura de les autoritats centrals tant en els països d’origen 
com en els del país receptor. En definitiva s’ha legislat per garantir que tota 
l’adopció internacional es porti a terme pensant sempre en l’interès superior del 
nen o de la nena, encara que es reconeix la complexitat del tema, ja que 
l’adopció internacional està subjecta a diferents normatives i lleis dels països 
d’origen i dels països receptors. 
 
 
2.6 L’ADOPCIÓ I L’APORTACIÓ DE LES INVESTIGACIONS 
 
Sobre l’adopció hi ha una àmplia literatura d’investigació, gran part de la qual 
dedicada a analitzar en quina mesura l’adopció suposa o no una solució per als 
nens i nenes que es troben en una situació de risc i desemparament, que 
accedeixen a aquest recurs de protecció a la infància. 
 
 - (Panchón, Freixa i Gil, 2000). Les primeres investigacions van venir 
determinades per l’interès d’analitzar els efectes adversos de la 
institucionalització dels infants en les dècades dels seixanta i dels setanta, es 
van realitzar un conjunt d’investigacions als Estats Units que destacaven la 
importància d’utilitzar l’internament dels nens i de les nenes només quan fos 
estrictament necessari per atendre les seves necessitats, i per tant posar en 
marxa altres recursos d’ajuda a les famílies o de suplència familiar. Aquestes 
investigacions es recolzaven en estudis dels anys quaranta, on es denunciaven 
les condicions de vida i la situació de les criatures que es trobaven en 
institucions i es posaven de manifest les dificultats que tenen la majoria dels 
individus que viuen aquesta experiència per adaptar-se posteriorment a una 
vida més o menys normalitzada des de diferents òptiques (Spitz, 1945; Bowlby, 
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1951; Casler, 1961; Who, 1962; Brodzinsky, 1990; Fernández del Valle, 1991; 
Panchón, 1994; Suárez, 1998). 
 
 Aquests estudis critiquen el recurs de la institucionalització dels nens i 
nenes per les conseqüències psicològiques causades als infants per la 
separació de la figura materna (privació maternal) i la desvinculació afectiva 
que comporta l’internament. 
 

A partir dels anys 60 va ser quan el recurs de l’adopció va passar 
a ser plantejat com una bona alternativa dins el conjunt de les 
polítiques socials i de l’increment de la sensibilització dels temes 
relatius a la infància amb problemàtiques sociofamiliars. L’americà 
Kirk (1964) va plantejar estudis sobre l’adopció i la relació entre 
els membres de la família adoptiva i el lloc d’aquestes famílies en 
el context sociocultural. Va ser un dels primers que va constatar la 
necessitat de formació dels futurs pares i mares adoptius i la 
necessitat de sensibilitzar la societat en relació amb aquesta 
temàtica per garantir una adopció amb èxit. 

 
- Al llarg dels darrers 20 anys els estudis sobre l’adopció s’han 

anat centrant en aspectes sobre el desenvolupament 
psicosocial dels infants adoptats per tal d’intentar trobar 
diferències significatives entre la població d’adoptats i la de no 
adoptats. Aquests estudis són molt complicats per les 
limitacions metodològiques, com a conseqüència, sobretot, de la 
gran heterogeneïtat de la població adoptada com és l’edat en 
què són adoptats, si han estat institucionalitzats, si han estat 
prèviament amb una família d’acollida, diferents històries prèvies 
a l’adopció o franja d’edat dels estudis, ja que no és el mateix un 
nen o nena de l’etapa infantil que un adolescent; tots aquests 
factors s’han de tenir en compte si no es vol caure a realitzar 
generalitzacions incorrectes. 

 
En voler determinar si els nens i nenes adoptats tenen més problemes que els 
que no ho són, això implica necessàriament utilitzar grups de comparació. Les 
dades variaran en funció de quins hagin estat els grups de contrast utilitzats. 
  
Alguns estudis realitzats han estat: 
 - Estudis sobre la presència de nens i nenes adoptats a les consultes 
psicològiques o psiquiàtriques en base a les dades del cens i la mitjana 
esperada. Brinich (1982) troba que els adoptats estan lleugerament per sobre 
del que es podria esperar (5% enfront del 2,5% que li correspondria) a la 
consulta d’una clínica psiquiàtrica. 
 
També ens informen del tipus de problemes més comuns, com són: la 
hiperactivitat, l’agressivitat, les dificultats d’atenció i la no cooperació, entre 
altres. Warren (1992) en els seu estudis destaca, com a problemàtiques que 
poden presentar els nois i les noies adoptats i que necessitarien ser tractades, 
problemes escolars, fugides de la llar i problemes de conducta. Constata també 
com a fet important que els serveis de salut mental tracten en major nombre els 
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nois i noies adoptats/es (en comparació amb els no adoptats i l’estudi de les 
mateixes variables). Un aspecte que es desprèn dels seus estudis és que les 
famílies que presenten un nivell educatiu més alt fan més demandes d’aquests 
serveis en les problemàtiques més lleus. Quant als problemes greus, el nivell 
de consulta entre les famílies que presenten un nivell educatiu més alt i les 
famílies que presenten un nivell educatiu més baix és el mateix. 
 
 - Investigacions sobre el rendiment acadèmic dels nens i nenes 
adoptats. 
S’han trobat grans discrepàncies en els resultats de diferents estudis, ja que hi 
ha estudis que diuen que existeix una diferència notable entre els resultats 
acadèmics d’infants adoptats, mentre que altres no hi troben una diferència 
considerable; això es dóna pel fet que la variable nivell sociocultural dels pares 
té molt a veure amb el rendiment escolar i molts cops en els estudis no és 
contemplada. En aquest aspecte l’aportació de Duyme (1988) és bastant 
aclaridora, ens diu que el rendiment acadèmic dels nens/es adoptats, igual que 
el dels no adoptats, correlaciona estretament amb el nivell social dels pares. 
Les dades aportades per aquest autor són que el 70% dels nens/es adoptats 
per pares amb nivell social mitjà i mitjà-alt no havia tingut problemes escolars, 
enfront al 79% dels adoptats per pares de nivell social baix que sí que havia 
presentat dificultats escolars. 
 
 - Les investigacions de Brodzinsky, Radice, Huffman i Merkler (1987) es 
refereixen a les diferències trobades segons l’edat. Doncs bé, varen trobar 
diferències entre els adoptats i no adoptats segons la franja d’edat. Així, entre 
els 6-7 i 8-9 es donaven diferències, però no a la franja 10-11 anys; de totes 
maneres aquest estudi entrava en contradicció amb altres com els resultats de 
Lindholm i Touliatos (1980), que observaven que la incidència de problemes 
augmentava entre els 5 i els 14 anys, i disminuïa posteriorment. Aquestes 
dades concorden també amb les aportades per Cohen, Duvall i Coyne (1994), 
que ens diuen que durant l’etapa infantil els adoptats plantegen pocs problemes 
i aquests augmenten a primària. Tots ells ens diuen que l’edat en què els nens 
adoptats amb problemes recorren a algun tipus d’ajuda psicològica se situa en 
els 11 anys i mig. 
 
 - Bohman i Sigvardsson (1990) varen investigar un grup de nens i nenes 
adoptats i els seus companys als 11 anys, als 15 i als 18. 
Varen trobar diferències als 11 anys, ja que els resultats indicaven que en 
aquesta edat els adoptats presentaven més problemes sobretot pel que fa a 
l’agressivitat, hiperactivitat... però ni als 15 anys ni als 18 varen trobar 
diferències entre els adoptats i la resta de companys de la classe. 
Totes les investigacions longitudinals que s’han realitzat han trobat dades molt 
positives sobre l’adopció, ja que demostren que les conseqüències a llarg 
termini es redueixen significativament, o, dit d’una altra manera, disminueix el 
risc de desajustament. 
 
 - Hi ha altres tipus d’investigacions que ho fan sobre els nens adoptats 
amb necessitats educatives especials, són nens i nenes una mica grans (l’edat 
varia segons autors, 3, 6 i altres 8 anys), són infants amb alguna disminució, o 
amb problemes de conducta, problemes de salut... 
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És normal que es trobin més problemes amb nens i nenes adoptats a partir 
dels 6 anys, ja que acumulen experiències molt negatives relacionades amb 
l’abandó, maltractaments, entorns inestables, institucionalitzats... (Barth i Berry 
1988; Kadushin i Seild, 1971; Nelson, 1985). Totes aquestes experiències els 
han deixat una marca persistent. El que té més significat no és l’edat en què 
van ser adoptats, sinó l’acumulació d’experiències negatives mantingudes. Els 
tipus concrets d’experiències seran els que determinin les característiques dels 
problemes i la seva persistència després de l’adopció. 
 
En resum, el conjunt d’investigacions ens diuen que els nens i nenes adoptats 
no semblen presentar patologies importants en comparació amb els no 
adoptats. Això no vol dir que no hi hagi cap diferència, doncs sembla clar que hi 
ha una tendència a obtenir puntuacions més altes en l’àmbit de la hiperactivitat, 
l’agressivitat i conductes relacionades, i també, segons altres investigacions 
puntuacions més baixes en concentració i rendiment acadèmic; aquests 
resultats són més destacables en els casos de nens i nenes del grup 
d’adopcions especials. 
 
El pronòstic per als nens i nenes adoptats sembla clarament positiu, sobretot 
quan es comparen amb aquells altres que han tingut experiències i condicions 
socials i familiars semblants però que no han estat adoptats, sinó que o bé 
s’han institucionalitzat, o s’han acollit temporalment, o s’han quedat amb la 
família d’origen. 
 
 
Estudis sobre adopció realitzats a Espanya 
 
A Espanya la situació de la investigació sobre el tema és bastant escassa. 
 
Sobre adopció nacional trobem els estudis següents: Amorós, 1987; March, 
1993; Ferrà, 1998; Palacios, Sánchez-Sandoval i Sánchez, 1997; i Panchón, 
Freixa i Gil, 2000. Aquest últim estudia tant l’adopció nacional com 
internacional. 
 
Quant a l’adopció internacional tenim Palacios, Sánchez-Sandoval i Sánchez, 
2004, i Fuentes, 2007. 
 
Aquestes investigacions incorporen altres variables d’estudi, com ara el grau de 
satisfacció familiar per part de les famílies adoptives; l’adopció com a 
alternativa vàlida de substitució familiar per a la infància desemparada; 
l’adopció com a evolució positiva dels problemes inicials de salut; 
desenvolupament o conducta en el moment de la incorporació de l’infant a la 
família; la relació pares-fills; l’estil educatiu dels pares; la detecció de 
necessitats dels pares adoptius, entre d’altres. 
 
Una de les preocupacions actuals consisteix a identificar les variables i els 
factors, tant familiars com personals, que tenen a veure amb l’èxit o amb el 
fracàs de l’adopció. Ferrà (1998) fa un recull de les diferents variables que 
estudien l’ajustament psicosocial de l’infant adoptat i estableix la classificació 
següent per grup de variables: 
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1. Variables demogràfiques: sexe i edat dels infants adoptats, nivell 
socioeconòmic i educatiu dels pares adoptius. 

2. Variables específiques de l’adopció: característiques de l’infant en el 
moment de l’acolliment preadoptiu (malalties físiques o psíquiques; 
problemes emocionals o de conducta; edat del menor en el moment 
de l’adopció; història prèvia a l’adopció; adopció de grups de germans 
biològics); motivació per adoptar: els orígens de la criatura adoptada i 
la comunicació entre aquests orígens i l’adopció; preparació per a 
l’adopció, serveis pre i postadopció. 

3. El context familiar adoptiu. 
4. Antecedents hereditaris de l’infant adoptat. 

 
 
2.7 LA TEORIA DEL VINCLE O DE L’AFERRAMENT DE BOWLBY 

 
Les teories són eines que ens ajuden a entendre i a pensar la pràctica i també 
per trobar respostes a les preguntes que ens plantegem. 
 
Per tal d’entendre les necessitats dels infants que han viscut un procés 
d’adopció i que preocupen per la seva vulnerabilitat i els complexos problemes 
que de vegades poden interferir en les seves capacitats per aprendre i 
conviure, crec que la teoria de l’aferrament de Bowlby, el gran teòric del vincle, 
aporta elements de comprensió i per això dedico aquest apartat del treball a 
explicar-ho. 
 
 
Bowlby i la teoria de l’aferrament 
 
Bowlby (1907-1990), nascut a Londres, era un psiquiatre i psicoanalista crític 
amb algunes propostes dels seus col·legues de la psicoanàlisi britànica dels 
anys 30 i 40. 
 
Com altres psicoanalistes (com per exemple Winnicott), defensava la 
importància del medi en el desenvolupament dels potencials de l’infant. 
 
Influït per la seva experiència professional amb nombrosos infants separats de 
les seves mares degut a la guerra i interessat per entendre de manera objectiva 
el lligam de l’infant amb els seus cuidadors, s’apropà a corrents de recerca 
diferents de la psicoanàlisi, especialment a les idees de Darwin sobre adaptació 
i supervivència, a Piaget i el constructivisme, a l’etologia i a les propostes 
sistèmiques de Holmes. 
 
El mèrit de Bowlby i dels seus col·laboradors, que varen observar la conducta 
dels nens/es petits que havien estat separats de les seves mares i de quina 
manera això afectava a l’estat mental i al desenvolupament psicològic 
d’aquests nens i nenes, a través de filmacions sistemàtiques, va ser aportar la 
clara evidència que les experiències de separació entre un infant i la seva mare 
posen en moviment una seqüència de reaccions psicològiques que 
probablement tinguin efectes a llarg termini. La qualitat de les atencions 
parentals que un infant rep en els seus primers anys són de vital importància 
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per al futur de la seva salut mental. Un infant ha de tenir una relació càlida, 
íntima i continuada amb les seves figures parentals per poder desenvolupar-se 
d’una manera òptima. La figura parental és generalment la mare, però pot ser 
el pare o un altre membre de la família, o uns substituts d’aquests. 
Per a Bowlby és el vincle allò que ens fa humans: els éssers humans no podem 
esdevenir persones si no és en el marc de les relacions humanes. Va anar 
desenvolupant les seves teories durant molts anys fins donar cos i coherència 
interna a la seva teoria sobre l’aferrament, la separació i la pèrdua. 
 
Idees bàsiques sobre la teoria de l’aferrament 
 
La vinculació afectiva és, per als humans, la base des de la qual es pot comprendre el 
món i es pot desitjar d’intervenir-hi. 
 
Segons Bowlby, la teoria de l’aferrament és una manera de conceptualitzar la 
tendència dels éssers humans a crear uns forts llaços afectius amb 
determinades persones en particular i un intent d’explicar la gran varietat de 
formes de dolor emocional, que es produeix com a conseqüència de la 
separació no desitjada i de la pèrdua afectiva. 
 
Bowlby inclou dins la definició de la teoria de l’aferrament un conjunt 
d’explicacions. Aquestes explicacions fan referència principalment a dues 
qüestions: per què els éssers humans tendeixen a establir vincles forts 
selectius i duradors; i com l’alteració d’aquests vincles poden causar fortes 
emocions i finalment psicopatologies (Marrone, 2001). 
 
Els estudis realitzats van demostrar que la qualitat de les atencions parentals 
que un nen rep en els seus primers anys de vida és de vital importància per al 
futur de la seva salut mental. Un infant ha de tenir una relació càlida, íntima i 
continuada amb les seves figures parentals per poder desenvolupar-se d’una 
manera òptima. La figura parental és generalment la mare, però potser el pare, 
un altre membre de la família o un substitut patern. 
 
El comportament instintiu d’aferrament de l’infant és tan poderós que només es 
pot sentir satisfet a través del tacte, l’olor i la veu de la mare, obtenint la 
seguretat de la presència d’aquesta. El nen/a mai deixarà de buscar aquest 
vincle, si no és que mor, ja sigui amb la mare, el pare o altres figures 
d’aferrament. 
 
John Bowlby, mitjançant les observacions de les reaccions dels infants i de la 
interacció amb les seves mares, va veure que era possible diferenciar molt 
aviat els nens i les nenes que presenten una modalitat de vinculació segura 
dels que tendeixen a vincular-se de manera insegura. Per establir aquesta 
diferenciació, s’ideà el conegut procediment experimental de la <<situació 
estranya>> (Ainsworth i altres, 1978), en què es demanava a les mares de 
criatures d’un any que abandonessin l’habitació on hi havia una altra persona 
adulta i s’estudiaven les reaccions dels infants. Segons aquestes reaccions, es 
distingeix entre infants segurs i infants insegurs. Aquests darrers es diferencien 
entre infants insegurs evitatius i ambivalents. Més tard, en el grup d’infants 
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insegurs, s’hi descriurà encara un altre grup: el dels infants insegurs 
desorganitzats (Lyons_Ruth i Jacobovitz, 1999). 
 
Aquesta categorització serveix per caracteritzar una sèrie de patrons de 
resposta davant de les persones i de les situacions quotidianes que els infants 
hauran après en la història dels intercanvis amb les figures significatives. No es 
tracta de classificar rígidament les criatures, sinó d’establir un seguit de 
modalitats de resposta que tendeixen a mantenir-se al llarg del 
desenvolupament, però que poden ser moderades o modificades per 
experiències posteriors. 
 
L’aferrament segur és el més freqüent (70% dels infants). Els nens i nenes 
que presenten una vinculació segura han experimentat interaccions 
adequades, ben coordinades i recíproques amb les figures cuidadores. 
Compten amb un sentiment d’estabilitat que els permet ser autònoms i sentir-se 
amos de la seva experiència interna. Aquest sentiment de seguretat està 
íntimament lligat amb l’autoestima. Aquests infants han construït un model 
operatiu intern de la relació amb la mare i reaccionen amb les característiques 
següents: 

- Més habilitat per jugar i explorar l’ambient i ho fan  
   amb alegria, curiositat i seguretat 

- Més capacitat per mostrar disgust com una reacció apropiada a 
la separació 

- Més capacitat per ser calmats 
- Millor rendiment escolar 
- Més competència social 
- Confiança bàsica en el món 

 
 
L’aferrament insegur: són infants molt fràgils i vulnerables producte 
d’experiències primerenques de vinculació adverses que es poden perpetuar o 
incrementar si no hi ha cap possibilitat d’establir relacions més positives amb 
altres persones, que permetin viure situacions noves amb seguretat i revisar els 
models mentals i la manera que té l’infant de “viure’s” i de “veure’s” (Sellarés, 
2008). 
 
Aquesta manera de vincular-se no ha de ser considerada patològica sinó un 
indici d’una certa dificultat de les criatures per manejar les emocions. Són nens 
i nenes que palesen la seva inseguretat a través de les mostres següents: 

- Ansietat davant de situacions noves o quan s’han de separar de 
les persones conegudes 

- Manca de contacte amb les pròpies emocions 
- Manca d’empatia envers els altres 
- Pobresa del joc 
- Por d’explorar el desconegut 
- Baixa autoestima 
- Dificultat per comunicar-se i expressar-se 
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Trobem tres categories d’aferrament insegur: 
- Aferrament insegur evitatiu: durant la infància han estat ignorats, 

rebutjats o mantinguts a distància de manera més o menys 
constant per la o les persones que li han fet de vincle. De 
vegades han estat cuidats per persones sense empatia, molt 
crítiques. Són infants que no han tingut ateses les necessitats 
d’amor, suport i atenció. Esdevindran infants que no esperaran 
ni buscaran recolzament per part dels altres, poden ser nens o 
nenes que han perdut el pare o la mare en la infància i s’han 
hagut d’espavilar-se molt sols. Són infants que poden presentar 
inhibició, han après que provoquen rebuig. 

 
- Aferrament insegur ambivalent: responen a infants que 

probablement hagin experimentat interrupcions en la continuïtat 
de les relacions amb els pares, el més probable és que el rebuig 
hagi estat intermitent i parcial i no complet. Són infants que 
esperen encara amor i ser cuidats mentre al mateix temps tenen 
por a ser ignorats o abandonats, augmenten els seus reclams 
d’atenció i afecte, es neguen a acceptar que se’ls deixi sols i 
protesten amb més o menys ràbia si això passa. 

 
 

- Aferrament insegur desorganitzat: persones que han passat per 
episodis traumàtics greus en la seva infància, on hi hagut pors, 
abusos físics o psíquics o violència familiar. Responen molts 
cops amb un pensament desorganitzat, amb fortes 
contradiccions, conductes de risc i impulsivitat i/o problemes de 
memòria. 

 
             

No es tracta de pensar en les modalitats de vinculació insegura com a 
inadequades o dèficits, sinó de veure-les com esforços d’una criatura que està 
intentant afrontar com pot els reptes que li planteja la seva realitat i respondre a 
una situació que per a ell o ella és de perill. 
 
La vinculació afectiva i l’adopció 
Com ja hem dit, l’adopció és un recurs de protecció a la infància que pretén 
generar vincles afectius de per vida, consolidats jurídicament, entre un infant 
que ha sofert abandó i un o dos adults que desitgen incorporar-lo a les seves 
vides en qualitat de fill o filla. En tota adopció hi ha un vincle jurídic però no 
afectiu, aquest s’ha de crear i és un procés. Aquest vincle afectiu perquè es 
consolidi dependrà no només de la necessitat del nen o nena i de la bona 
voluntat dels pares adoptants, sinó també d’un seguit de circumstàncies 
relacionades amb les dues parts que poden propiciar o dificultar, fins el punt 
que pot arribar a ser impossible que aquesta vinculació jurídica esdevingui una 
autèntica relació paternofilial estable i afectivament segura. 
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En l’adopció trobem: 

 
 
 
Encara que gran part d’adopcions aconsegueixen ser relacions satisfactòries 
per als infants adoptats i per als seus pares adoptants, en diferents estudis que 
s’han fet tant a Espanya com a altres països que tenen tradició d’adopcions es 
constata que aquest vincle és més fràgil en l’adopció que en les relacions 
paternofilials biològiques, en les quals les ruptures es produeixen amb menys 
freqüència i després d’històries de crisis molt complexes, intenses i 
prolongades. El sentiment de pertinença està assumit des del principi en la 
paternitat biològica. En l’adoptiva s’ha de generar. Aquesta teoria no és 
determinista, ja que parla de la plasticitat de l’ésser humà, i les relacions són 
allò que dóna alternatives als infants per crear altres tipus d’aferrament. 
 
Canvis que comporta l’adopció per a l’infant 
El nen/a experimenta una nova pèrdua, de tot allò que encara que fos 
insuficient o precari era allò conegut per ell/a i allà on se sentia orientat. Perd 
també experiències positives amb els cuidadors o companys amb qui havia fet 
alguns vincles, que podien ser parcials però importants. 
 
Canvis que haurà d’afrontar: 

- Canvi cultural, implica una manera de relacionar-se, una manera 
d’entendre la vida, un clima, un entorn, una alimentació... 
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- Canvi de la cultura de l’orfenat a la família; com és lògic a 
l’orfenat es prioritzen per força les necessitats col·lectives per 
damunt de les individuals, i ara l’infant es troba que té una o 
dues persones que estan tot el dia per ell, i això el pot 
desconcertar i neguitejar. 

- De la cultura de l’estalvi i la precarietat a passar a l’abundància 
que hi ha avui dia a les cases: molt menjar, moltes joguines, TV, 
ascensors, aigua calenta, llit per a ells sols quan és possible 
que fins ara l’hagin hagut de compartir. 

- Canvi de l’estil dels cuidadors, molts infants al seu càrrec que no 
el deixen vincular-se gaire i no els poden donar massa atenció, i 
ara es troben amb moltes carícies i atencions maternals 

- Canvi de ritme de vida diària, horaris, hàbits, exigències... 
- Canvi d’ètnia, poden tenir les faccions o color de pell diferents i 

es troben voltats d’adults diferents dels que havien conegut fins 
ara, i això els pot provocar desorientació. 

- Canvi d’idioma, que afecta a l’expressió, la comunicació i el 
llenguatge. Perd les paraules, el to, el timbre i la música del seu 
idioma d’origen, i això li pot provocar confusió. 

 
Els infants es troben davant d’uns grans canvis que afecten al seu món 
sensorial (olors, sorolls, sensacions, tactes, gustos...), la forma de relació i tot 
allò que coneixien fins aquell moment. Experimenten un intens xoc davant la 
nova situació, fet que se suma als danys que ha sofert abans. 
 
Els infants necessiten que els pares comprenguin pel que estan passant, que 
sàpiguen posar-se en el seu lloc, que intueixin les seves necessitats i sàpiguen 
atendre el seu desconcert i angoixa inicials. 
 
 
Procés d’adaptació i creació del vincle familiar: 
Diferenciem dues fases, la primera d’ajustament inicial i la segona d’adaptació. 
 
1.- Fase d’ajustament o acoblament inicial 
Per als casos d’adopció internacional aquesta comença en el país d’origen i 
continua amb l’arribada de l’infant a casa. La trobada és un moment 
d’esperança i de pors. Això comporta en els pares una ambivalència i per als 
infants un món que s’obre i un altre que es tanca. 
 
En aquesta fase els infants tenen un comportament més fàcil i les seves 
demandes són menys exigents, tenen una gran necessitat d’agradar i de ser 
acceptats, un gran desig de tenir pares, però també de desconfiança perquè ja 
han passat per una experiència d’abandó. Els ha mancat el vincle inicial, la 
mirada de la mare, i això els provoca molta inseguretat i els influeix en tots els 
ordres de la vida; alguns no saben plorar, no miren, no saben demostrar afecte, 
tenen una baixa autoestima, tenen por de no ser acceptats, poden tenir 
trastorns de son. Hi ha altres infants que es mostren molt sociables i que no 
diferencien, se n’anirien amb qualsevol persona que els demostrés afecte. 
Són nens i nenes que necessiten una relació adulta estable i significativa per 
poder anar diferenciant i sentint el vincle. Aquests infants tenen dificultats en 
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aquest moment en les seves funcions mentals de pensament i simbolització. 
Són infants que no saben el que és tenir un vincle afectiu, ho han d’aprendre i 
necessitaran temps per establir un vincle veritable amb els seus pares. 
 
També ens podem trobar altres infants que es mostren més distants, 
observadors i desconfiats, són nens/es que han pogut establir un vincle, que 
s’han sentit estimats i volguts, han tingut relacions més individualitzades amb 
algun cuidador, han estat els preferits, o en orfenats petits, d’alguna manera 
estan expressant la seva capacitat de diferenciació i en conseqüència de 
vincular-se. 
 
Molt sovint mostren molta inquietud i no paren atenció, de vegades se’ls pot 
diagnosticar prematurament hiperactivitat, quan són nens que no poden 
contenir l’angoixa de la carència afectiva viscuda, de l’impacte del canvi i de tot 
l’esforç per aprendre i adaptar-se, i ho expressen amb l’acció. 
 
2.- Fase d’adaptació 
Aquesta seria la fase de solidificació del vincle. 
És quan es produeixen els canvis més importants que asseguren el bon 
funcionament del sistema familiar quan arriben a estabilitzar-se. 
Se sent més segur en la relació amb els seus pares, sent que les seves 
necessitats estan cobertes, pot començar a expressar algunes de les 
carències, dels buits i sentiments difícils viscuts. 
 
A mesura que va passant el temps sorgeixen altres comportaments, reclamen 
més atenció, poden tenir rabietes, és cada cop més selectiu, es queixa, plora, 
no es vol separar dels pares i rebutja els desconeguts. Comença a entendre 
què vol dir tenir uns pares, se sent cada cop més segur dins la família. 
 
En aquesta etapa el nen/a pot fer regressions, com que ha viscut carències en 
etapes anteriors ara es comporta de manera més infantil, és com si volgués 
reparar les carències afectives que té; aquestes regressions són positives, ja 
que permeten enfortir el vincle amb els pares, aquestes regressions serveixen 
als pares per sentir-se’l fill i als nens i nenes per sentir-los com a pares. 
Si bé és veritat que per a aquests nens/es és del tot necessari que se sentin 
estimats incondicionalment, també és important posar-los límits, ja que és la 
manera d’ajudar-los a evolucionar i madurar. Molts cops els nens/es posen a 
prova l’amor dels seus pares, volen comprovar que els seus pares els accepten 
tal com són, i volen comprovar quina és la seva capacitat d’aguantar i la seva 
estima incondicional cap a ells. 
 
Els infants necessiten trobar uns pares que puguin aguantar, sostenir i tolerar 
els seus sentiments, aquestes manifestacions de ràbia, dolor i tristesa per així 
d’aquesta manera ajudar els fills a reparar i que puguin establir un vincle segur i 
sòlid. Els infants necessitaran temps per poder sentir-se fills i adoptar-los com a 
pares. 
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Com es pot consolidar un vincle afectiu segur. Es necessita: 
• Temps 
• Disponibilitat, receptivitat, suport incondicional, reflexió 
• Brindar seguretat i estabilitat 
• Transmetre normes clares i precises 
• Empatia i sensibilitat 
• Una bona comunicació que permeti treballar en el seu moment el tema 

de l’origen en les diferents etapes de la vida 
• Establir una manera de relacionar-se amb els fills/es propera, càlida i 

tolerant 
• Responsabilitat assumida i compromís amb qui decideixes que serà el 

teu fill/a 
• Saber identificar les necessitats de l’infant 
• Saber interpretar els comportaments des de diferents hipòtesis 
• Capacitat de llegir, de posar paraules a les reaccions dels altres i lligar-

les a les solucions 
 
Proporcionar al nou fill/a l’experiència d’una relació afectiva segura on se li 
permeti elaborar la seva història passada, que pugui reconstruir la seva 
autoestima i se li doni el suport necessari per reparar el probable deteriorament 
emocional i cognitiu que presenti; serà una autèntica plataforma sobre la qual 
podrà establir-se un entorn familiar sòlid que compensi models operatius 
interns de desconfiança i inseguretat i propiciï en el nen/a la capacitat per 
explorar i créixer afectivament. 
 
En resum, per crear aquest vincle afectiu segur es necessita la capacitat 
parental de veure el nen/a com un ésser humà amb la seva pròpia individualitat 
i les seves necessitats. 
 
Perquè l’adopció acabi convertint aquest nen/a en fill d’aquesta família, els 
pares han de saber que l’afecte i la calidesa tot i que són fonamentals no són 
suficients. L’amor no ho guareix tot. 
 
L’adopció és un veritable puzle les peces del qual estan aportades en part pel 
nen/a i en part pels seus pares. El nen/a porta tota la seva història, les 
seqüeles que poguessin haver quedat, el dol per tot el que ha viscut i perdut en 
el seu lloc d’origen, i els pares aporten la capacitat d’haver elaborat els dols i 
frustracions anteriors, en els seus intents fallits de parentalitat. 
 
La relació és el que cura, dóna alternatives al nen o nena per crear altres tipus 
d’aferrament. Tots i totes hem canviat a través de les relacions que hem creat. 
 
 
La teoria de l’aferrament i l’aprenentatge 
Les propostes de la teoria de l’aferrament poden contribuir a fer entendre les 
dificultats des d’una perspectiva evolutiva i orientar l’elaboració d’estratègies 
per ajudar les criatures vulnerables, i dins d’aquest grup s’hi troben els infants 
adoptats. 
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Per aprendre, cal sentir-se segur. El sentiment de seguretat s’adquireix a les 
primeres edats mitjançant les interaccions repetides amb les persones adultes 
significatives. La qualitat de les respostes d’aquestes persones adultes als 
comportaments amb els quals els infants cerquen la proximitat i el contacte tot 
cridant l’atenció afavorirà més o menys el desenvolupament d’un sentiment de 
seguretat i confiança. D’aquestes primeres interaccions en sorgiran modalitats 
de reacció que influiran en la manera d’afrontar la realitat i en el tracte amb els 
altres al llarg de tota la vida. 
 
Perquè s’instauri aquest sentiment de seguretat, les persones adultes haurien 
de ser capaces de sintonitzar empàticament amb les necessitats i els estats 
emocionals de l’infant i transmetre-li el sentiment de ser comprès per una altra 
persona, com també d’oferir-li un entorn sensible on es consideri que val la 
pena assabentar-se del que els passa a les persones i comunicar-ho (Sellarés, 
2008). 
 
La persona que s’hagi pogut vincular de manera segura es representarà la gent 
amb qui manté vincles significatius com a persones disponibles, atentes i 
disposades a ajudar-la si pateix dificultats o perills, i es farà una representació 
complementària d’ella mateixa com d’algú capaç de ser estimat i valuós 
(Bowlby, 1983). 
 
Aquest sentiment de seguretat serà determinant per poder gestionar les 
emocions i desenvolupar competències cognitives i relacionals bàsiques 
perquè els infants siguin capaços d’afrontar l’aprenentatge i els intercanvis 
socials a l’escola. 
 
L’educació representa una oportunitat meravellosa per a molts alumnes i pot 
contribuir de forma considerable a la salut mental i beneficiar la comunitat 
(Geddes, 2008). 
 
La Teoria de l’aferrament relata clarament experiències per a una bona 
actuació social, és important comprendre els factors que porten cap a aquesta 
vulnerabilitat en els nens i nenes. 
 
És una evidència que un aferrament segur és un factor lligat a l’èxit del nen/a a 
l’escola en termes de: competències socials, curiositat, jocs i exploració, 
simpatia vers els altres i obediència al docent. Aquests comportaments deriven 
de l’experiència d’unes bones relacions precoces on s’han trobat les claus 
necessàries per a un desenvolupament social i emocional (Geddes, 2008). 
 
A l’hora d’aprendre és possible establir una relació entre les diferents 
modalitats de vinculació insegura i determinades dificultats. Tenir en compte 
aquesta relació ajuda a anar més enllà de l’escola per entendre les dificultats, 
les necessitats i les característiques peculiars de cada criatura. 
 
Triangle de l’aprenentatge: ha de servir per vincular les relacions triangulars 
dinàmiques que es donen entre l’alumne, el docent i la tasca d’aprendre. Ens 
ajuda a reconèixer les diferents pautes a l’aula i a poder identificar les 
possibilitats de la intervenció. 
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Alumne 
 

  
 Professor       Aprenentatge  
 
  
Perquè aquestes interaccions siguin enriquidores i ajudin a donar seguretat en 
els infants, demanen per part dels mestres: 

- Sensibilitat per entendre el comportament dels alumnes, per 
tal de respondre com a figura educativa d’aferrament. 

- Contenir les ansietats a través de la confiança, ajuda al 
desenvolupament del pensament. 

- Els mestres són molt vulnerables davant dels processos 
emocionals com la ràbia, la inseguretat... Hi ha una dificultat 
de poder-se distanciar, es necessitarien espais on es parli dels 
problemes dels infants i amb un professional que supervisi. 

- Saber estratègies per treballar les emocions i poder 
desenvolupar en els alumnes el llenguatge emocional, tasques 
concretes que calmin la ment. 

 
Els professors haurien de tenir temps per pensar i formació per introduir aquest 
treball, s’haurien de buscar espais mensuals de discussió i reflexió per 
entendre el comportament d’alguns alumnes, un pont entre educació i salut 
mental és molt necessari. 
 
 
2.8 LA RESILIÈNCIA 

 
“Una infància infeliç no condueix necessàriament a tota una vida infeliç; una 
infància feliç no porta necessàriament sempre a un desenvolupament 
saludable” B. Cyrulnik. 
 
Definició 
És un terme de la física que designa l’índex de resistència al xoc d’un material. 
 
La Resiliència psicològica és un terme introduït pel psiquiatre Dr. Cyrulnik per 
designar l’índex de resistència al patiment, a l’adversitat traumàtica. Índex de 
fortalesa interior. 
 
La Resiliència es defineix com la capacitat dels éssers humans sotmesos a 
l’efecte d’una adversitat de superar-la i fins i tot de sortir enfortits de la situació. 
Per a Cyrulnik, la diferència entre les escoles psicològiques nord-americana i 
llatina-europea resideix precisament en l’acceptació de la “resiliència”. En 
l’escola nord-americana no es dóna crèdit a aquest concepte, que segons B. 
Cyrulnik està empíricament demostrat amb múltiples experiències. 
 
Ell mateix, quan tenia 6 anys, aconsegueix escapar d’un camp de concentració 
nazi, on la resta dels membres de la seva família, russos jueus emigrants, van 
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morir. Després de la guerra va estar en diversos centres d’acollida fins acabar 
en una granja de la beneficència, i va estar a punt de convertir-se en un 
granger analfabet. Per sort uns veïns li van inculcar l’amor a la vida i a la 
literatura i va poder educar –ser i créixer superant el seu passat, convertint-se 
en un metge obstinat a entendre les seves pròpies ganes de viure. Neuròleg, 
psiquiatre i psicoanalista, és un dels fundadors de l’etologia humana. 
 
Es recolza en els estudis realitzats per Ana Freud i René Spitz amb infants que 
havien estat privats de la mare de forma duradora durant els seus primers 
anys, ens diuen que passaven per tres estadis –protesta, desesperança i 
indiferència–, però si se’ls proporcionaven substituts diversos podien reprendre 
el seu desenvolupament, fet d’una gran rellevància pel nostre estudi, ja que 
demostraria l’eficàcia de l’adopció com a recurs de protecció a la infància i que 
els nens i nenes adoptats poden superar el trauma d’haver estat abandonats. 
Igualment, la teoria de l’aferrament de Bowlby, en la qual remarca la necessitat 
per al desenvolupament de l’infant d’un vincle segur com a base de la seva 
futura resiliència. Aquesta condició inicial de la persona segueix existint tota la 
vida, per això és fonamental la presència d’altres persones per ajudar a superar 
les adversitats mitjançant el desenvolupament de les fortaleses que 
constitueixen la resiliència. 
 
Spitz va fer un dels seus estudis amb 200 nadons privats de les atencions 
maternes, i d’aquests 19 varen morir i 23 van resultar antisocials, delinqüents i 
psicòpates, mentre que tots els altres van tirar endavant. I és pel fet que tiressin 
endavant que ningú es va interessar per ells, ja no formen part de les 
conclusions i d’aquesta manera es perpetua la llegenda de la infelicitat. 
Estudis realitzats sobre la població de mitjans favorables van demostrar que 
s’arribava a la mateixa proporció de depressions i trastorns psíquics que en la 
població en general. Va ser George Vaillant qui va seguir 240 estudiants de 
Harvard, i d’aquests el 30% va presentar descompensacions psíquiques greus. 
 
 
Mecanismes de defensa davant del trauma. 
 
Els més freqüents són el clivatge i la negació. 
 
En el clivatge es tracta de compartir la ferida amb els altres (es passen tot el 
temps expressant la seva ferida) i d’aquesta manera ser considerats per tothom 
com una víctima, i així identificar-se amb les seves mirades plenes de 
compassió. Això els porta a realitzar una carrera de víctima. 
 
En el cantó oposat es troben els que amaguen les ferides, i així es defensen de 
les mirades dels altres, ofereixen de si mateixos la part sana de la seva 
personalitat i pateixen en la intimitat i d’amagat; se’n diu “la cripta” i reviuen 
sense compartir la seva tragèdia, que amb el temps es convertirà en més i més 
violenta. Aquest és el preu de l’adaptació a la mirada social. 
 
En el segon mecanisme, la negació, no s’amaguen com en el clivatge, sinó que 
el que fan és minimitzar els esdeveniments viscuts i fer creure que són molt 
normals. És una forma d’enganyar-se a un mateix per recuperar l’autoestima, 
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és un mecanisme a la llarga costós en la mesura que imposa adaptar la seva 
estratègia de vida a l’engany i no a les seves capacitats familiars, personals o 
socials. Això genera falses esperances, falses creences, viuen enganyats, es 
fan falses il·lusions. 
 
La construcció de la resiliència a l’escola 
Per molt greu que sigui el que hagi sofert un nen/a, la psique es revela tan 
flexible que amb els ingredients del contacte humà, l’enteniment i la paraula es 
pot tornar “a flotació” (Cyrulnik, 2002). 
 
Com es pot ajudar a construir mecanismes de resiliència des de l’escola, com 
podem capacitar els alumnes per afrontar millor els reptes de la vida? 
 
Més que cap altre mitjà, l’escola construeix resiliència en els alumnes, 
mitjançant la creació d’un ambient de relacions personals afectives. L’escola és 
un ambient clau perquè els infants desenvolupin la capacitat de superar 
l’adversitat, d’adaptar-se a les pressions i problemes que han d’afrontar i 
adquirir les competències –socials, acadèmiques i vocacionals– necessàries 
per tirar endavant a la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Roda de la Resiliència Henderson i Milstein (2003). 
 
S’ha de promoure la resiliència en totes les etapes escolars. En cada etapa 
s’han de promoure nous factors de resiliència sobre aquells que ja han estat 
treballats. Així, a l’etapa infantil promourem especialment la confiança en si 
mateix i l’autonomia; a primària la iniciativa i les habilitats de la vida; a 
secundària el desenvolupament de la identitat. 
 
Les escoles tenen el poder de construir resiliència acadèmica i personal en els 
alumnes. La construcció de la resiliència és la base d’una educació de qualitat 
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per a tots els infants i especialment en el cas dels nens i nenes adoptats per tal 
que puguin reparar i superar el mal que se’ls hagi pogut fer i a la vegada donar-
los eines per afrontar les adversitats i resoldre conflictes. 
 
Les actituds i estratègies per part dels docents que impliquen afecte i ànims, 
formulació d’expectatives altes i clares, oportunitats d’aprendre habilitats per a 
la vida i fer-los responsables actius del seu propi aprenentatge formant part 
activa i a la vegada creant un ambient acollidor, atractiu, que els alumnes 
sentin l’escola com a seva, estan construint resiliència. 
 
Hi ha 6 factors de protecció; 3 factors de protecció ambientals i 3 factors de 
protecció individual. Vegeu la roda de la resiliència. Les escoles poden posar 
en pràctica aquests 6 passos: 
 
Construir resiliència: (Cabero, 2007) 
 
1.- Brindar afecte i suport: acompanyament i estima de l’adult 
 
És el més important de tots, és impossible superar l’adversitat sense la presència de l’afecte. 
 
“...Estic aquí, t’accepto tal com ets, amb les teves fortaleses i limitacions; puc comprendre’t 
malgrat que les teves actuacions no sempre les comparteixo o m’agradin...” 
 
Implica proporcionar suport incondicional. 
Un ambient afectiu és essencial com a base de sustentació de l’èxit acadèmic. 
 
 
2.- Establir i transmetre expectatives elevades: confiança en els propis recursos, 
esperança en el futur, autoestima, sentiment d’autoeficàcia i autonomia personal. 
 
“...Ets capaç de tantes coses! Confio en les teves potencialitats, i faré els possibles perquè tu 
també hi confiïs...” 
 
És important que les expectatives siguin a la vegada elevades i realistes per tal que actuïn 
com a motivadors eficaços. 
  
 
3.- Brindar oportunitats de participació significativa: en la resolució de conflictes, presa 
de decisions... Aprenentatge pràctic. 
 
Significa atorgar als alumnes una alta responsabilitat pel que passa a l’escola, donant-los 
oportunitats de resoldre els problemes, prendre decisions, planificar, ajudar els altres. 
Activa participació de tots els membres de la comunitat escolar. 
 
“...Si et dono oportunitats de practicar eines resolutives davant els conflictes desenvoluparàs 
les teves estratègies d’afrontament i et faràs més ric en recursos personals; jo estic a prop per 
facilitar-te l’aprenentatge...” 
Necessitat d’incrementar els recursos personals d’afrontament. 
 
 
4.- Enriquir els vincles: estimular el benestar compartit 
 
Les relacions amb els altres ens fan conèixer a nosaltres mateixos, i veient-nos reflectits en 
els altres aprenem a veure’ns diferents; ens fa donar el millor de nosaltres i potenciar la 
nostra empatia, solidaritat, altruisme i capacitat de compartir. 
Implica enfortir les connexions entre els individus i estimular el benestar compartit. 
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5.- Fixar límits clars i ferms: afavorir la participació de tots en el consens de límits i 
normes 
 
“... Tens veu i vot, i m’interessa el que puguis aportar, així com les demandes que tinguis. Vull 
escoltar-les per tenir-les presents...” 
Connectar amb un mateix, amb les pròpies necessitats i estimular-ne la seva expressió. 
 
6.- Ensenyar habilitats per a la vida: habilitats de reflexió, anàlisi i presa de decisions 
 
Aquestes inclouen: cooperació; resolució de conflictes; estratègies de resistència i assertivitat; 
habilitats comunicatives i per resoldre problemes. 
El treball conjunt i cooperatiu entre adults i infants/adolescents facilita l’aprenentatge en la 
doble direcció de la cooperació. Tenir un adult a prop és una font d’aprenentatge important 
per observació i reflexió. 
Aprenentatge fonamental en l’activitat conjunta i cooperativa d’estudiants i docents. 
 
 
Podrem promoure resiliència tant pares com mares i mestres si procurem que 
augmentin les situacions que els infants puguin arribar a verbalitzar: 
Henderson (2003) 
 

“Jo tinc” 
 
* Persones al voltant meu en qui confio i que m’estimen incondicionalment. 
 
* Persones que em posen límits per tal que aprengui a evitar els perills o problemes. 
 
* Persones que em mostren per mitjà de la seva conducta la manera correcta de fer. 
 
* Persones que volen que aprengui a fer les coses i a espavilar-me per mi mateix. 
 
* Persones que m’ajuden quan estic malalt o en perill o quan necessito aprendre. 
 

“Jo sóc” 
 
* Una persona per la qual els altres senten estima i afecte. 
 
* Feliç quan faig alguna cosa bona per als altres i els demostro el meu afecte. 
 
* Respectuós de mi mateix i dels altres. 
 
* Capaç d’aprendre allò que els mestres m’ensenyen. 
 
* Agradable i comunicatiu amb la meva família, amics i amigues, veïns... 

“Jo estic” 
 
* Jo estic disposat a responsabilitzar-me dels meus actes. 
 
* Segur que tot sortirà bé. 
 
* Trist, ho reconec i ho expresso amb la seguretat de trobar suport i ajuda. 
 
* Voltat de companys/es que m’estimen. 
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“Jo puc” 

 
* Parlar sobre coses que m’espanten o em preocupen. 
 
* Buscar la manera de resoldre els problemes. 
 
* Controlar-me quan tinc ganes de fer alguna cosa perillosa o que no està bé. 
 
* Buscar el moment apropiat per parlar amb algú o per actuar. 
 
* Trobar algú que m’ajudi quan ho necessito. 
 
* Equivocar-me i fer entremaliadures sense perdre l’afecte dels meus pares. 
 
* Sentir afecte i expressar-lo. 

 
 
2.9 L’ESCOLA I LA FAMÍLIA 

Tots els infants estan inclosos en dos sistemes diferenciats: l’escola i la família. 
Per a tots els nens i nenes són molt importants les relacions que estableixin en 
cadascun dels sistemes i també les interrelacions entre tots dos. La visió que 
cadascun d’aquests sistemes tingui dels nens/es serà determinant per a la 
definició del paper que l’infant farà a casa i/o a l’escola. 
 
Aquests dos sistemes funcionen amb unes normes diferents, en aquests 
sistemes s’identifiquen per una part els nens i nenes i per l’altra les figures 
adultes: els docents i els pares i mares, es tracta d’una interacció que suposa 
diàleg i que es posa en marxa perquè hi són els infants. 
 
Quan valorem un alumne que presenta problemes, com a professionals de 
l’EAP en un centre el que intentem és identificar les seves necessitats 
educatives, socials i familiars. 
 
L’escola i la família comparteixen la funció educativa que tots dos tenen amb 
els infants, per això estan en interrelació contínua i haurien de fer-ho de 
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manera complementària, encara que molts cops no s’aconsegueix. Hi ha una 
coresponsabilitat en la tasca educativa que demana la coordinació i 
col·laboració de pares, mares i mestres. És necessària una bona relació, ja que 
en cas contrari afegirem més dificultats per assolir els canvis que tot sovint són 
necessaris. Aquesta relació de col·laboració s’aconsegueix des d’una cultura 
d’escola que faciliti un apropament i una bona sintonia amb els pares i mares a 
partir d’un marc d’escolta i confiança mútua. 
 
Un dels primers temes que es plantegen és la qüestió del moment de l’entrada 
a l’escola: quin és el moment més propici per fer-ho? quant temps és 
convenient esperar abans de començar l’escola? Molts pares tenen una gran 
necessitat de “normalitzar” els seus fills/es i creuen que per fer-ho, com més 
aviat comenci a anar a escola millor. Si bé és difícil, per la complexitat de la 
situació, posar dades, el que sí que és segur és que quan arriba el nen/a la 
seva necessitat prioritària no és l’entrada a l’escola. El primer aprenentatge que 
ha de fer és saber què és tenir una família. Necessita integrar uns referents 
adults estables, que estiguin moltes hores amb ells. El que és més important és 
l’adaptació a la família i la creació de vincles emocionals, i aquest és un procés 
que vol temps i no es pot córrer. És el vincle amb els pares el que estimularà i 
propiciarà el desenvolupament de les funcions mentals, del pensament i del 
llenguatge. Com a mínim se’ls han de dedicar les 16 setmanes de baixa per 
maternitat o paternitat, que de vegades són insuficients. 
 
 
DIVERSITAT I COMPLEXITAT EN LES FAMÍLIES ADOPTIVES 
 
Cada vegada més famílies catalanes es constitueixen amb l’adopció. Espanya 
s’ha convertit en menys de 10 anys en el segon país del món en nombre 
d’adopcions internacionals i en el primer quan parlem de percentatges en 
funció de la població, de manera que ja són més de 30.000 els infants adoptats 
a l’estranger en els últims 10 anys. Ho podem comprovar pels carrers de les 
nostres ciutats o a través dels mitjans de comunicació i així veure que l’adopció 
s’ha convertit en un fenomen social molt visible i rellevant a la nostra societat. 
 
No podem obviar que l’adopció és una mesura de protecció a la infància en 
situació d’abandó i que l’objectiu principal que persegueix és donar una família 
al nen/a que la necessita. No obstant, l’adopció s’ha convertit també en una de 
les maneres possibles de construir una família pel creixent nombre de parelles 
que no poden tenir fills en comú per mitjans biològics, per persones soles que 
volen accedir a la maternitat o a la paternitat sense necessitat d’una parella, i 
també en una manera d’ampliar la família per a aquelles parelles que ja tenen 
fills però que consideren que poden obrir les portes de la seva llar a infants que 
no tenen pares. 
 
Ens trobem davant d’una gran complexitat familiar no només per a les famílies 
adoptants, el sistema familiar en general es troba en un procés de canvi i 
transició d’un model paternalista a un model democràtic, però no 
socioeconòmic, que fa que pugui haver-hi una gran desigualtat per raons de 
gènere i de classe, que, si bé han disminuït, avui dia encara són molt 
importants. 
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Hi ha un canvi de rols familiars a partir de la incorporació de la dona al món 
laboral, canvis en les relacions de poder entre sexes –principi d’igualtat entre 
homes i dones, afirmat en la Constitució democràtica de 1978. L’emancipació 
de la dona ha estat ràpida i excepcional i ha fet que els homes hagin de 
redefinir la seva posició social de gènere amb moltes resistències a perdre els 
privilegis del passat. 
 
Valors com la llibertat, la igualtat, la tolerància i la democràcia domèstica 
enfront la submissió i homogeneïtat familiar, que eren els que dominaven en els 
darrers temps a la societat espanyola. 
 
Ara bé, aquestes transformacions no estan lliures de conflictes derivats dels 
processos de canvi. En el cas de les famílies, les relacions de parella són avui 
dia molt més vulnerables i inestables que en el passat. Perquè homes i dones 
tenen drets i interessos individuals propis i ja no existeix la imposició legal i 
autoritària d’un sol model de família. 
 
La família en el nostre país ha canviat profundament per constituir-se en una 
institució més democràtica, diversa i inestable que en el passat. Per a tots els 
ciutadans i ciutadanes la família continua ocupant un espai de primer ordre en 
les seves prioritats vitals. 
 
Actualment el nostre país s’ha convertit en un país multicolor conseqüència de 
l’arribada en l’última dècada d’immigrants, junt als infants adoptats. La nostra 
societat cada vegada és més intercultural, més diversa i complexa. 
 
Dins de la creixent diversitat de la família, adoptar és una manera tan igual com 
diferent de formar una família. Les famílies adoptives són primordialment 
famílies en què es posen en joc les mateixes funcions, emocions i lligams 
afectius que en la resta de les estructures familiars. Ara bé, existeixen tasques 
que són particulars del fet adoptiu i que interactuen amb les tasques universals 
de la vida familiar. 
 
Problemes i conflictes específics que han d’abordar i afrontar les famílies 
adoptants 
 

• Valoració de la idoneïtat de la seva maternitat/paternitat 
• Resolució del dol pel fill/a biològic que no ha nascut (en molts casos) 
• Ajustament de les seves expectatives inicials a la realitat del menor adoptat 
• Desenvolupament del vincle afectiu amb un menor que té un passat previ a la relació 
• Diferències ètniques i culturals que poden existir 
• Parlar amb el nen/a sobre la seva condició adoptiva, comunicació sobre els seus 

orígens 
 
La paternitat adoptiva representa un plus en tant que s’ha de poder oferir al 
nen/a l’oportunitat de reparar les seves carències i els aprenentatges que no ha 
pogut realitzar. 
 
El primer aprenentatge que ha de dur a terme un infant adoptat és aprendre a 
viure en família; ha d’afrontar una novetat importantíssima, la de vincular-se als 
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seus pares i família, adaptar-se al seu nou entorn amb tots els canvis que això 
pot comportar (canvi de llengua, de cultura, hàbits, costums, clima, 
alimentació...) i elaborar el procés de dol de la seva situació anterior, que 
encara que fos precària era la que li donava seguretat; necessitarà temps i 
molta dedicació per part dels pares. 
 
 
 
 
Diversitat de famílies adoptants respecte a: 
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DIVERSITAT DE FAMÍLIES ADOPTIVES: (Terradellas, 2008) 
 

Tipus  Característiques  
ESTRUCTURES 
FAMILIARS 

 

 
 
• Família nuclear 
• Família extensa 
• Família monoparental 
• Famílies reconstituïdes  

- Parelles legalment constituïdes 
- Parelles de fet 
- Parelles heterosexuals 
- Parelles homosexuals 
- Adopció nacional 
- Adopció internacional 
- Diversitat ètnica, lingüística, cultural 
- Constituïdes només per infants adoptats 
- Constituïdes amb altres fills i filles 
  biològics 
- Nens i nenes adoptats de nadons 
- Nens i nenes adoptats amb  
  diverses experiències familiars i/o 
  institucionals 

 
 
 
MOTIVACIONS 
PER ADOPTAR 
 
 

 
• Infertilitat 
• Parelles reconstituïdes  
• Parelles homosexuals 
• Monoparentalitat 
• Solidaritat 
• ... 

 
 
 
 
SITUACIONS I 
PROCESSOS 
PREADOPTIUS 
 
 

 
• Nens i nenes adoptats de nadons 
• Nens i nenes adoptats de més edat i amb diferents experiències 

institucionals i/o familiars vinculades a diferents cuidadors, 
successions de vincles trencats. 

• Famílies adoptives amb experiències prèvies positives o negatives 
respecte als processos adoptius 

• ... 
 

 
 
 
EXPECTATIVES 
SOBRE ELS 
FILLS I LES 
FILLES 

 
 
• Globalment les mateixes que totes les famílies 
• De vegades poc ajustades a la realitat de la rapidesa en què es 

produeix l’adaptació tant en l’entorn familiar com escolar i en els 
canvis que es produeixen en els infants en la percepció de l’adopció 
en les diferents etapes de la seva evolució. 

• ... 
 
 

 
 
ACTITUDS 
SOBRE 
L’ADOPCIÓ 

 
• Per part de les pròpies famílies, nuclear i extensa 
• Per part de les famílies de l’entorn escolar 
• Per part dels professionals de l’educació 
 

 
MODELS 
EDUCATIUS A 
NIVELL 
FAMILIAR 
 
 

 
Els mateixos que totes les famílies: 

• Estil lliberal 
• Estil autoritari 
• Estil democràtic 
• ... 
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Paper de l’escola 
La societat és cada vegada més diversa i heterogènia, diferents estils de vida, 
diferents models de família, costums i cultures diverses, l’escola ha d’ajudar a 
fer entendre la realitat que rodeja els infants. 
 
Aquesta diversitat també es reflecteix en les nostres escoles, que estan 
actualment en continus canvis, els infants es fan preguntes de per què alguns 
nens i nenes de la classe són tan diferents i tenen estructures familiars molt 
diferents a la que ells coneixen, per això és fa necessari ajustar la visió de la 
família a la realitat actual i parlar sobre “les famílies” en plural. 
 
L’escola ha de contribuir a fer que tots els nens i nenes sàpiguen que hi ha 
diferents formes de vida familiar, totes elles vàlides i que hi ha tolerància zero a 
la discriminació de qualsevol tipus. No es pot admetre cap discriminació ni per 
motius d’aspectes físics, ni estètics, ni de creences ni de composició familiar. 
 
Cada persona és diferent i com a tal s’ha de relacionar amb els altres. És 
necessari educar en la diversitat. És important que l’alumnat vegi i conegui 
situacions noves encara que algunes no es trobin entre els alumnes amb qui 
conviu, però cal preveure que més endavant o quan siguin adults puguin formar 
famílies de diferents tipus. 
 
Hi ha diferents maneres de formar part d’una família: per naixement, per 
adopció, per acollida... i totes són vàlides i acceptables per igual. 
 
També és important que cap infant es pugui sentir marginat o exclòs pel fet de 
pressuposar, com es fa de vegades, que tots els alumnes viuen en famílies 
tradicionals, per això cal revisar algunes de les activitats que demanem als 
alumnes com poden ser: el dia de la mare o del pare, dibuixar l’arbre 
genealògic... 
 
Actualment existeix un ampli ventall de models o tipus de família, com: 
 
 . Família tradicional, pare, mare i fills/es 
 . Família de pares separats i els infants 
 . Família monoparental o monomarental, 1 pare o 1 mare i els infants 
 . Famílies reconstituïdes, de maneres molt diverses 
 . Famílies diverses amb infants adoptats 
 . Famílies compostes pels infants que viuen amb avis o tiets 
 . Famílies formades per parelles homosexuals i els infants 
 . Infants que viuen amb famílies acollidores 
 
Les funcions bàsiques de tota família respecte als seus fills són tres: 
 1.- Funció afectiva i/o emocional 
  Els infants necessiten que els seus pares i mares els donin  
  seguretat afectiva i emocional i que se’ls dediqui temps i atenció. 
 2.- Funció educativa 
  Aquesta funció és compartida amb l’escola. Els pares i mares han 
  d’establir normes i límits per tal de proporcionar als menors un  
  entorn on puguin desenvolupar totes les seves capacitats. 
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3.- Funció socialitzadora 
  La llar és el primer context social de l’infant, on s’aprenen els  
  primers comportaments interpersonals, i constitueix un punt de  
  referència molt important per als nens i nenes que hi creixen. 
 
El que defineix la família no és la composició, ni els llaços biològics, sinó les 
relacions d’afecte, d’ajuda, d’atencions que es donen entre tots els que la 
componen. Les famílies estan formades per persones que s’estimen i que es 
cuiden, i és en aquest sentit que l’escola ha de procurar fer-ho arribar als seus 
alumnes per tal de respectar i valorar les diferents formes de convivència 
familiar i que d’aquesta manera cap infant es pugui sentir exclòs. L’escola ha 
de transmetre aquest concepte nou de família, on família estable no sigui 
sinònim de família nuclear tradicional: pare-mare-fills i filles, sinó que pugui ser 
diferent. 
 
 
2.9 IMPORTÀNCIA I COMUNICACIÓ SOBRE ELS ORÍGENS: LA 

CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT 
 
“No és la carn i la sang, sinó el cor el que ens fa pares i fills.” (F. Schiller) 
 
Cal també que els pares sàpiguen que l’afecte i la tendresa és fonamental però 
no suficient. L’amor no ho cura tot. Els pares necessitaran estratègies i eines 
per afrontar les dificultats que es poden presentar, i una d’aquestes és la 
comunicació dels orígens als infants. La tasca de comunicació dels orígens és 
la diferència més gran que hi ha entre uns pares adoptius i uns pares biològics, 
i una de les més complexes d’afrontar. 
 
L’infant té el dret de saber el seu origen, i els pares tenen el deure i la 
responsabilitat de fer-li saber, de donar-li a conèixer, és una tasca dels pares 
fer que el fill tingui el màxim coneixement de la seva història. 
Els pares i mares avui dia tenen clar que el fet de l’adopció no es pot amagar i 
que se’ls ha de dir la veritat; ara bé, el com i el quan fer-ho de vegades pot 
resultar complicat. 
 
L’accés al coneixement dels orígens és una inquietud profundament humana. 
Preguntes bàsiques que es fan: qui soc?, d’on vinc?, tinc més germans/es? 
com es diu la meva mare? per què em van posar aquest nom? a qui 
m’assemblo?... És la seva història i els pertany. 
 
L’adopció és un veritable trencaclosques en què les peces les aporten per una 
part els pares i per una altra els infants. L’infant porta tota la seva història, les 
seqüeles que poden haver quedat, el dol per tot allò que ha viscut i perdut en el 
seu lloc d’origen, i els pares aporten la capacitat d’haver elaborat els dols i 
frustracions anteriors, en els seus intents fallits de parentalitat. Hi ha una gran 
necessitat per part dels infants de construir aquest trencaclosques, necessitat 
de saber la pròpia història per tal de poder construir la identitat de la persona, 
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per això es fa tan necessari tenir accés a totes les peces d’aquest 
trencaclosques. 
 
Totes les persones, no només els adoptats, per tal de construir la seva identitat 
es remunten a la seva història vital, als seus orígens, però en el cas dels infants 
adoptats és més difícil accedir a les dades i a més aquestes impliquen 
sofriment o dol. 
 
La informació que necessiten els infants que van ser adoptats per a la 
construcció de la identitat giren tant sobre la seva família biològica com sobre la 
família d’adopció, i a la vegada això demana una acceptació del fet de ser 
adoptat. 
 
S’ha d’entendre que les motivacions per a la recerca dels seus orígens no té 
res a veure amb el nivell d’integració a la família o amb que hi hagi un malestar, 
sinó amb la necessitat que té tota persona d’accedir a les seves dades per tal 
de construir una identitat més integrada, i l’experiència ens diu que normalment 
és del tot positiu. 
 
Anhels i pors compartides entre pares i fills que tenen a veure amb els orígens: 
 . Sobrevaloració de la sang. Tant els pares com els infants tenen por de   
  no ser estimats i acceptats incondicionalment com els biològics. 
 

. Herència psicològica. Les dues parts es pregunten a qui s’assemblen   
en la manera de fer i de ser, el seu caràcter, la seva personalitat, a qui    
  atribuir-la, especialment important quan s’entra a la pubertat i     
  adolescència. 

 . Les dues parts necessiten sentir-se estimades i acceptades     
      incondicionalment com a pares i com a fills. 
 
 
Etapes que passa l’infant en el coneixement del seu origen. 
 
Conèixer l’origen és un procés, no és una cosa que es doni de manera puntual 
en la vida de l’infant. 
Aquestes etapes dependran dels infants, n’hi ha que van molt ràpids i altres no 
tant, i també del nivell de comunicació que hi hagi a la família i de les respostes 
de l’entorn. 
 
Berástegui-Gómez (2007) 
1.- Etapa de l’anècdota 
Entre 2 i 5 anys. En aquesta etapa encara no pot entendre el sentit de 
l’adopció, ja que no entén com funciona la reproducció. Les diferències per raça 
en aquesta edat no suposen cap mena de rebuig ni prejudici, si bé poden fer-se 
preguntes per les seves diferències de color de pell, i es poden preguntar per 
què són diferents del seu pare i mare, necessitaran comprendre-ho. L’infant 
dóna molt poca importància al fet de l’adopció, la viu com una cosa positiva i la 
connecta en moments d’intimitat i d’afectivitat amb els seus pares, per això li 
agrada que li expliquin la història de la seva adopció com un conte i que li 



             Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d’infants adoptats 
 

Assumpció Roqueta Sureda. (Llicència d’estudis 2008-2009) 
 

50

expliquin moltes vegades. Hi ha alguns pares que han elaborat un conte sobre 
el viatge de l’adopció, n’hi ha de molt interessants (vegeu annex). 
 
2.- Etapa de la vivència de l’abandó 
Entre 6 i 11 anys, aproximadament, és el moment en què l’infant connecta amb 
el fet de l’abandó, es dóna juntament a una evolució cognitiva; lògicament el 
porta a sentir dolor i a preguntar-se: per què em van abandonar? A la vegada 
pot sorgir por a ser abandonat de nou, també es poden presentar sentiments 
de culpa, “alguna cosa vaig fer perquè no em volguessin”, i tot això pot influir 
negativament en la seva autoestima i a la vegada pot ser dolorós. Són molt 
comuns els sentiments de ràbia i tristesa. Poden fantasiar sobre els seus pares 
biològics i com hauria estat la seva vida si no l’haguessin adoptat. 
Conseqüentment la seva atenció a l’escola pot veure’s afectada dificultant 
l’aprenentatge. 
 
És en aquesta etapa que poden posar a prova als seus pares provocant-los, ja 
que necessiten confirmar que ells no l’abandonaran, que el seu amor és 
incondicional. És molt important la comunicació i l’afecte dels pares, que l’infant 
pugui verbalitzar les seves pors per tal que els pares el puguin contenir i donar-
li la seguretat que necessita. Hi ha infants que capten en l’ambient que si fan 
preguntes sobre el tema generen angoixa i llavors no pregunten, donen la 
imatge que ja ho saben tot i els pares no saben què fer. També pot passar que 
l’infant senti que si fa preguntes sobre la família biològica d’alguna manera està 
traint els seus pares. Quan no hi ha claredat el conflicte sorgeix. El fill ha 
d’entendre que l’adopció és irreversible i que ells seran els seus pares per a 
tota la vida, s’ha de sentir segur i això l’ajudarà a afrontar la crisi de 
l’adolescència. Els pares necessiten acompanyament per poder-ho entendre i 
de vegades és molt poca la formació que reben. 
 
 
3.- Crisi de l’adolescència 
A partir dels 11 o 12 anys. L’adolescència és una fase molt important en el 
creixement individual de les persones, on s’inicia el projecte d’individualització 
d’una manera conscient, on s’estableixen les bases per definir la identitat. 
L’adolescent adoptat ha de fer un doble treball, tenen una doble crisi, ja que per 
construir la seva identitat ha d’integrar tot el fet que comporta l’adopció. Tot el 
procés és molt més complex. Necessiten donar sentit a la seva història. 
 
Les transformacions que viuen en el seu cos els poden portar a qüestionar-se 
molts interrogants sobre la seva procedència, i a la vegada, sobretot en els 
casos que són d’altres països, poden sentir-se identificats com a immigrants i 
això pot ser viscut malament pel noi/a, ja que sent que tampoc forma part 
d’aquell món. 
 
El pensament abstracte permet als adolescents comprendre millor el significat 
de l’adopció i les seves implicacions. Es fan preguntes com: què hauria passat 
si no m’haguessin adoptat? per què em van donar en adopció? La recerca de 
respostes el pot portar a indagar sobre els seus orígens i per poder-ho fer 
necessitarà ajuda i assessorament extern, ja que això els crea conflictes i 
angoixes. 
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És una etapa que pot portar molt de temps, ja que demana comprensió per 
entendre la situació de manera completa i profunda. 
 
Actualment a Catalunya tenim pocs alumnes adolescents adoptats, però d’aquí 
uns 4 anys augmentaran considerablement, ja que en els últims 10 anys hi ha 
hagut més de 9000 infants adoptats internacionalment. Si pensem que molts 
han arribat al voltant de tres anys i per tant tots amb el seu bagatge, cal 
preveure la necessitat de professionals experts i preparats en el tema. 
 
El final de la crisi de l’adolescent arriba un cop ha aconseguit una identitat 
estable i capaç d’integrar de manera coherent la informació relativa a l’adopció, 
els orígens biològics, la relació amb la família i les implicacions de l’adopció. 
 
Aquest reconeixement de la seva condició d’adoptat passa per l’elaboració 
adulta del dol per l’abandó com a part de la seva vida, però també assumir que 
no és tota la seva vida, això li permetrà posar interès en altres qüestions com 
pot ser la professió a què es vol dedicar, la parella... sense negar la seva 
història personal, dels seus orígens. 
 
Ser pares adoptius vol dir estar al costat dels fills en totes les etapes, estar 
atents a com està vivint el seu fill/a el tema dels orígens i de l’adopció per poder 
acompanyar-los en la soledat interna que poden sentir quan connecten amb 
l’abandó, que sàpiguen que no estan sols i això només es pot fer amb un nivell 
gran de comunicació i establint una relació propera, càlida i tolerant. 
 
L’escriptora A. M. Homes, en la seva novel·la autobiogràfica La filla de l’amant, 
com a adoptada que va ser, explica la trobada dels seus orígens. En definir-se 
com se sent ens diu: “Sóc una amalgama. Sempre seré quelcom enganxat amb 
adhesiu, alguna cosa lleugerament trencada. No és cap cosa del que em pugui 
restituir, sinó només quelcom que haig d’acceptar, alguna cosa amb la que he 
de viure, amb compassió”. 
 
Al final del llibre un cop ha integrat les dues famílies ens diu: “Sóc la filla de la 
meva mare i sóc la filla de la meva mare, sóc la filla del meu pare i sóc la filla 
del meu pare...” “..vaig elegir que em trobessin? No. Hagués preferit que no 
succeís? No. No podia no saber.” 
I així acaba el llibre. 
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Capítol 3. Metodologia Emprada 
 
3.1 ENFOCAMENT METODOLÒGIC 
 
Pel tipus de recerca plantejat en aquest estudi, la metodologia que s’ha seguit 
ha estat qualitativa, s’han dut a terme diferents tipus d’intervencions, integrant 
aspectes teòrics i pràctics. Per a alguns aspectes s’ha combinat amb la 
metodologia quantitativa, ja que no és incompatible sinó complementària per tal 
de tenir una visió més completa. 
 
Aquest treball s’emmarca en una investigació qualitativa, ja que es pretén 
conèixer i comprendre el fet de l’adopció i les seves implicacions a l’escola, 
s’utilitzen mètodes qualitatius basats en l’observació, la reflexió, la descripció i 
l’anàlisi de totes les variables que intervenen en els processos d’adopció des 
de diversos punts de vista, i a la vegada s’incorpora l’anàlisi dels casos des 
d’una perspectiva sistèmica. 
 
Aquesta mirada sistèmica implica, a l’hora d’analitzar la problemàtica, el propi 
infant que ha passat per un procés d’adopció però també en relació amb els 
sistemes en què està inclòs, l’escola, la família i l’entorn social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des d’aquesta anàlisi ens apropem a la realitat d’aquests infants per 
comprendre’ls i proposar accions per tal de poder millorar-la. 
 
La tecnologia qualitativa implica un estil d’investigació en què s’insisteix 
especialment en la recollida acurada de dades i observacions sistemàtiques a 
base de notes, barems, records, exemples, gravacions... Lluny de ser una 
activitat unidimensional i lineal, l’anàlisi qualitativa opera en dues dimensions i 
de manera circular. No només s’observen i es graven les dades, sinó que 
s’estableix un diàleg permanent entre l’observador i allò observat, entre 
inducció (dades) i deducció (hipòtesi), al qual acompanya una reflexió analítica 
permanent entre el que es capta de l’exterior i el que es busca quan es torna al 
camp de treball després d’una determinada reflexió. En tot moment aquest 
intercanvi de fora a dintre i de l’observador al camp d’observació adquireix una 
estructura zigzaguejant en què s’imposa una flexibilitat completa per canviar, 
en qualsevol moment, la hipòtesi orientada de treball, la font d’informació i la 
línia d’interpretació. 
 
 

escola 
grup-classe

família

entorn social
A = alumne 

AP

P = professor 
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3.2 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 
 

Aquest treball es va realitzar amb tots els infants escolaritzats que han viscut 
un procés d’adopció, des de la Llar d’Infants a 4t d’ESO, d’una població 
concreta del Gironès amb un total aproximat de 8.000 habitants i amb 40 
infants adoptats provinents de diferents països, el que suposa un 0,5% de la 
població total. 
 
Aquesta població també té un alt índex d’immigració, sobretot gambians i 
marroquins, i últimament de Rússia i països de l’Est, fet que suposa un alt 
índex d’alumnes immigrants a les escoles. Hi ha una coincidència d’orígens, ja 
que alguns infants adoptats provenen dels mateixos països dels infants 
nouvinguts, amb la diferència que aquests han vingut amb tota la seva família i 
els adoptats no.  
 
Aquesta realitat és ben coneguda per mi, ja que durant aquests últims 6 anys 
he donat atenció com a psicòloga de l’EAP a les escoles. 
 
A la població hi ha una llar d’infants, dues escoles públiques, una escola 
concertada i un IES. 
 
Distribució d’alumnat adoptat per centres escolars: 
 
 Característiques 

centre 
Nombre 
línies 

Nombre alumnes Nombre 
alumnes 
adoptats 

 

Llar 
d’infants 

Única llar 
d’infants 

 181 2 
 
1,10% 

 

CEIP A Escola de nova 
creació, 3 
cursos 

Infantil 2 l 
1r+2n= 1 l 
3r 1 l 

133 9 
 
7,51% 

 

CEIP B Fins fa 3 cursos 
única escola 
pública, molt 
arrelada i amb 
saturació 
d’alumnat 

Infantil 2 l 
1r 3 l 
2n 2 l 
3r 3 l 
4t, 5è i 6è 2 
l 

490 9 
 
1,83% 

 

Concertada Escola 
concertada 
confessional  

2 l des de 
P3 a 4t 
d’ESO 

690 
Infantil+primària= 
463 
Secundària 233 
 

14 
Tots 
d’infantil+ 
primària 
 
3,02% 
 

 

IES ESO i Batxillerat 3 l d’ESO 405 
ESO= 266 
Batxillerat= 139 

4 
 
1,50% 
 

 

   Total: 1899 Total: 38  
(Total d’alumnes que han viscut un procés d’adopció: 38. D’aquests n’he valorat 35, ja 
que 3 famílies no van autoritzar la meva intervenció). 
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Distribució d’alumnat adoptat per nivells d’escolarització: 
 
 

Llar 
d’infants 

Infantil Primària 
 

ESO 

P2 CI CM CS 1r 2n 3r 4t 
 

2 

P3 
 
2 

P4 
 
2 

P5 
 

5 
1r 
6 
 
 

2n 
4 

1r 
4 
 
 

2n 
2 

1r 
2 

2n 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 

0%
2%

4%
6%
8%

10%

12%
14%
16%

P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r
ESO

2n 3r 4t

Distribució de l'alumnat per nivells d'escolarització
P2
P3

P4
P5
1r

2n
3r
4t

5è
6è

1r ESO
2n
3r

4t
 

On tenim més concentració d’alumnes és en el Cicle Inicial de Primària, amb un 
total de 10 infants, i en els tres cursos d’educació infantil, on hi ha 9 casos, que 
més els 2 infants de Llar d’Infants fan un total de 21 alumnes més petits de 8 
anys, i això representa el 53,84% del total de la mostra. 
En el cas d’alumnes grans, cicle superior i ESO, trobem només 8 casos, que 
representen el 22%. 
 
 

0

2

4

6

8

10

0 a 2 2 a 5 5 a 8 8 a 10 10 a 12 més
de 12 

Edat actual dels infants

0 a 2 

2 a 5 

5 a 8 
8 a 10 

10 a 12 

més de 12 
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Distribució d’alumnat adoptat per sexes: 
 

Nens 14 
Nenes 21 

 

40%

60%

Nens
Nenes

 
Un 60% són nenes i un 40% nens. 
 
Distribució d’alumnat adoptat per països d’origen: 
 
Xina Rússia i 

països de 
l’Est 

Índia Colòmbia Etiòpia Espanya Mèxic Vietnam Bolívia Brasil 

9 8 4 3 3 3 2 1 1 1 
 
 
 
 

País d’origen 
 

Edat adopció* 
  

TOTALS 
 

 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Total 
nenes 

Total 
nens 

Total 

Xina 4 5       9  9 
Rússia i països de l’Est  3  1 2 1 1  2 6 8 
Índia   2 2      2 2 4 
Colòmbia 2 1       3  3 
Etiòpia  1     1 1 1 2 3 
Espanya 3        1 2 3 
Mèxic     1  1  1 1 2 
Vietnam 1        1  1 
Bolívia  1        1 1 
Brasil        1 1  1 
TOTAL 10 13 2 1 3 1 3 2 21 14 35 
*edat dels nens i nenes en el moment de l’adopció 
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Països d'origen
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Països Est
India
Colòmbia
Etiòpia
Espanya
Mèxic
Vietnam
Bolívia
Brasil

 
 
 
Tot i que hi ha gran diversitat de països d’origen, gairebé la meitat de la mostra, 
un 48,57%, estan repartits entre la Xina, Rússia i els països de l’Est. 
A Catalunya actualment hi hagut un canvi a partir del 2006, en que ens trobem 
que els infants procedents dels Països de l’Est superen als procedents de Xina 
i ocupen el primer país d’adopcions, degut a la parada tan important 
d’adopcions a Xina i en aquest últim any 2008, Etiòpia ha passat al segon lloc i 
Xina al tercer. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 a 1
anys

1 a 2
anys

2 a 3
anys

3 a 4
anys

4 a 5
anys

5 a 6
anys

6 a 7
anys

7 a 8
anys

Edat adopció

0 a 1 anys

1 a 2 anys

2 a 3 anys

3 a 4 anys

4 a 5 anys

5 a 6 anys

6 a 7 anys

7 a 8 anys

 
 
 
Pel que fa a l’edat en què van ser adoptats, el 65,71% han estat adoptats 
abans dels dos anys, aquesta és una dada molt significativa a l’hora d’analitzar 
els resultats. 
 
3.3 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
Diferenciem tres fonts d’informació: alumnat, docents i famílies.  
Per a cadascuna d’aquestes fonts s’han utilitzat estratègies diferents. 
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Fonts Tècnica emprada Finalitat 
 
 

Alumnat 
 
 
 

Valoració psicopedagògica: 
. observacions aula: pauta buidatge 
. entrevista: guió per a 6è i ESO 
. proves i tests estandarditzats 
. pauta de revisió de treballs a l’aula 
. expedients EAP (en alguns casos) 
 

Conèixer: 
. com estan aprenent els alumnes. 
. quina actitud tenen a l’escola 
. com es relacionen 
. possibles dificultats que presentin 
. característiques personals 
 

 
Mestres 

 
 

. qüestionari per a tots els docents  
 
 
. graella de valoració dels alumnes 
pels tutors 
. entrevista amb els tutors 

Conèixer: 
. l’opinió general sobre els infants adoptats 
. nivell de coneixement i experiència que 
en tenen 
. la valoració dels tutors de cada alumne 

 
Famílies 

 
 

. nota informativa a les famílies 

. entrevista amb la família 
Conèixer: 
. aspectes relacionals i comportamentals 
dels infants 
. com tracten el tema del coneixement dels 
orígens 
. la vinculació familiar de l’infant 

 
Professionals 
especialistes 
en adopció 

 
. entrevista 

Conèixer: 
. els temes clau en el procés d’adopció 
. l’opinió dels experts respecte a possibles 
dificultats 

 
 
 
Materials elaborats per a la recollida d’informació: (vegeu annex) 
 
 

Registres observacionals: 
Pauta d’observació a l’aula. 
Pauta de revisió de materials i treballs a l’aula 

Entrevistes: 
Entrevista amb tutors: semiestructurada, graella valoració alumnes 
Entrevista amb família: estructurada 
Entrevista amb alumnes que van ser adoptats de 6è i ESO: semiestructurada 
Entrevista amb professionals especialistes en adopció: no estructurada 

Qüestionaris: 
Qüestionari dirigit a tots els docents: preguntes majoritàriament tancades. 11 
ítems 
Nota informativa a les famílies 
Diari de recerca 
 
En el procés d’elaboració dels materials s’han seguit diferents fases: 
1a fase: preparació i primera elaboració 
2a fase: aplicació pilot a manera d’assaig 
3a fase: elaboració definitiva 
4a fase: aplicació 
5a fase: anàlisi de les dades 
6a fase: presentació dels resultats 
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Estudi de casos: valoració psicopedagògica 
Entenem per valoració psicopedagògica l’anàlisi de la situació de l’alumne en el 
marc de l’escola i de l’aula. En aquesta valoració s’ha tingut en compte l’opinió 
del tutor, ja que és ell qui coneix l’alumne en situacions quotidianes i ens aporta 
una visió complementària fonamental. 
Aquesta és una valoració individual, que es tracta d’identificar si hi ha dificultats 
en el desenvolupament personal i/o desajustaments respecte al currículum 
escolar dels infants que han viscut un procés d’adopció. 
Aspectes valorats: 

- competència curricular 
- estil d’aprenentatge 
- història d’abans i després de l’adopció 
- avaluació del desenvolupament: cognitiu, social i emocional 
- context familiar 

 
Com s’ha realitzat aquesta valoració?. A través de: 

- l’observació a l’aula 
- entrevista i treball individual amb els nens i nenes. 
- proves i tests estandarditzats 
- revisió dels treballs a l’aula 
- entrevista tutors 
- entrevista pares i mares 
- entrevista a especialistes en alguns casos 

 
Observació a l’aula (vegeu pauta buidat a l’annex) 
S’han considerat els aspectes següents: 
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Utilitzaré l’observació a l’aula com un recurs psicopedagògic que permet fer 
una anàlisi de la situació del nen/a a l’escola en el context aula, que és allà on 
passa més hores. 
 
Aquesta observació es farà de tots els nens/es adoptats que hi ha a les escoles 
on es realitza l’estudi, independentment de l’evolució i resultats dels 
aprenentatges. 
 
Per poder-ho portar a terme, primer de tot amb l’equip directiu es fa la llista dels 
nens/es que han passat per un procés d’adopció, es demana permís a les 
famílies i se’ls informa d’aquest estudi. Posteriorment s’organitzen totes les 
observacions que s’han de fer. 
 
Objectius: quina informació busquem? 
Conèixer: 

- La dinàmica i la interacció que estableix amb els companys i amb el 
mestre 

- Com resol les activitats proposades 
- Rol que desenvolupa a l’aula 
- L’actitud de l’alumne: atenció i participació 
- La seva autonomia de treball 
- Ubicació de l’alumne a l’aula 
- Ajuts que necessita. 
- El grau d’adequació dels treballs que l’alumne fa a la classe en relació 

amb les seves capacitats i/o dificultats, i en relació amb el nivell de la 
classe 

- Grau de motivació 
 
Em centraré en l’activitat que s’estigui fent a l’aula, en el desenvolupament 
sencer d’una activitat i en tots els aspectes que serveixin per explicar què 
està passant a l’aula i repercuteixin i tinguin significat per a l’alumne que 
observem: quina és la situació d’ensenyament-aprenentatge que es dóna 
dins l’aula? com és capaç de resoldre les activitats proposades? quin paper 
té dins el grup classe? 

 
Pauta d’observació a l’aula: (vegeu annex) 
Camps a observar: 
- Context de l’observació 
- Valoració general de la tasca 
- Actitud de l’alumne durant la tasca 
- Realització del treball 
- Relació alumne-mestre 
- Relació amb els companys 
- Interacció amb l’observador 
- Comentaris del mestre i amb el mestre 
- Valoració global de l’observació 
- Conclusions de l’observació. 

 
Indicadors de cada camp: 
Context de l’observació: 
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. Dia i hora en què es fa l’observació 

. Nombre d’alumnes 

. Situació espacial de l’alumne observat 
 
Valoració general de la tasca del nen/a: 
. Organització i estructura de la tasca 
. Claredat de les instruccions i consignes 
. Grau de realització de l’activitat 
. Avaluació de l’activitat 
 
Actitud de l’alumne/a davant de la tasca: 
Actitud que mostra l’alumne durant l’inici, el desenvolupament i el final de 
l’activitat 
 
Relació alumne-mestre: 
Ens fixarem en qui pren la iniciativa, en el tipus de relació, la distància física 
entre el noi/a i el mestre i en el nombre d’intervencions. 
 
Relació amb els companys: 
Tipus de relacions que estableix amb els companys, nombre d’alumnes amb 
què es relaciona, percepció que tenen els altres del nen/a observat. 
 
Interacció amb l’observador: 
En el cas que es doni aquesta interacció anotarem el tipus, la freqüència i les 
característiques. 
 
Comentaris del mestre: 
Al final recolliré els comentaris del mestre en relació amb l’alumne observat 
durant aquella estona. 
 
Valoració global i conclusions: 
Faré un resum, recollint tots els indicadors i les valoracions més rellevants. 
 
Proves i tests estandarditzats: 
Segons l’edat, característiques i necessitats, s’han passat algunes d’aquestes 
proves als alumnes de la mostra. Per a l’avaluació s’han seguit les normes 
d’aplicació i correcció pròpies de cada test. S’ha fet l’exploració de manera 
individual. 
 
En aquells casos d’alumnes de la mostra que l’EAP ja havia explorat, s’ha 
utilitzat el material d’aquestes avaluacions; en tot cas s’han revisat i s’han 
actualitzat. 
 
. Test Matrius Progressives de Raven. Escala CPM-Color de 4 a 9 anys i  
   Escala SPM a partir dels 9 anys. 
. Test dibuix de la família Louis Corman. 
. Prova Gràfica d’Organització Perceptiva Hilda Santucci de 4 a 6 anys. 
. Test Guestáltico Visomotor BENDER de 5 a 10 anys. 
. Test autoestima AEP per a primària i AFA per a secundària. 
. Test de percepció de diferències CARES a partir de 6 o 7 anys. 
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. Qüestionari d’Educació Emocional GROP 1999 per a secundària. 

. Test WISC-IV Escala d’Intel·ligència de Wechsler de 6 a 17 anys. 

. Proves psicopedagògiques d’aprenentatges instrumentals 1r i 2n de primària. 

. Proves de comprensió lectora ACL Cicle Inicial i primària. 

. Escales per a l’avaluació del trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat 
  EDAH 
. Qüestionari per avaluar l’Assertivitat. Adaptació del CABS de Michelson. 6 a 9 
  anys. 10 a 11 anys. 
. Test d’Atenció d2 de 8 a 18 anys. 
 
Pauta de revisió dels treballs a l’aula: (vegeu annex) 
Aquest és un altre recurs de valoració psicopedagògica que complementa 
l’observació i que ens permet analitzar els treballs de l’alumne i com utilitza els 
materials. Com a l’observació a l’aula es farà de tots els alumnes que han 
passat per un procés d’adopció. 
 
Objectius: quina informació busquem? 
Conèixer: 

- Com són les seves produccions, errors més freqüents, tipus de treballs. 
- Possibles dificultats i estratègies que utilitza. 
- Implicació del mestre en els treballs, correccions, notes, valoracions. 
- Nivell de qualitat dels treballs comparant-los amb la resta del grup 

classe, si hi ha diferències i si aquestes són significatives o no. 
 
Es comentaran els treballs amb el propi nen/a i amb el mestre, ja que ens 
aportaran la seva opinió i a la vegada més dades. 
 
 
Entrevista amb els tutors:  
De cada alumne valorat, en l’entrevista que manteníem el tutor omplia un 
registre en el qual se li demanava que fes una valoració de tres aspectes: 
Sobre l’aprenentatge, la motivació i interès i les conductes a l’aula agafant com 
a referència la mitjana de l’aula. Puntuava d’1 a 5, com menys puntuació més 
negatiu. 

Valoració global en relació amb el nivell de l’aula 
Agafant com a referència la mitjana de l’aula 

 
A nivell de:  

Continguts d’aprenentatge 
1-molt per sota; 2-una mica per sota; 3-mitjana 
de l’aula; 4-una mica per sobre; 5-molt per sobre 

 

Motivació i interès 
1-molt poc motivat; 2-una mica motivat; 3-
motivat; 4-bastant motivat; 5-molt motivat 

 

Conductes a l’aula 
1-molt problemàtiques; 2-una mica 
problemàtiques; 3-adequades; 4-força 
adequades; 5-molt adequades 
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A partir d’aquí es mantenia una entrevista oberta per tal d’analitzar 
conjuntament els resultats de l’exploració i contrastar informació i opinions 
sobre la situació de l’alumne. 
 
 
Qüestionari per a tots els docents: (vegeu annex) 
Es va demanar a tots els claustres de professors que contestessin el 
qüestionari tinguessin o no infants adoptats. 
 
Objectius del qüestionari: 
. Corroborar la seva opinió sobre si els nens adoptats comporten necessitats 
educatives especials i de quin tipus. 
. Saber si els recursos que tenen són suficients per atendre aquestes 
necessitats. 
. Recollir si a l’aula treballen tenint en compte, en les activitats que realitzen, la 
diversitat familiar i de l’alumnat. 
. En cas de necessitar més recursos de quins parlaríem: materials, humans... 
. Que facin demanda si tenen un nen/a adoptat i volen la meva col·laboració. 
 
Característiques: 11 ítems, preguntes tancades, algunes no excloents. 
 
Les preguntes giren entorn del treball a l’aula pel que fa a la diversitat i sobre 
les dificultats i recursos dels infants que han viscut un procés d’adopció, tal com 
s’esquematitza en el mapa següent: 
 
 

 
 
Mostra recollida: el qüestionari ha estat contestat per un total de 65 docents, 13 
de llar d’infants, 48 de primària i 4 de secundària. 
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*L’entrevista a la família: (vegeu annex) 
És un instrument fonamental i privilegiat, ja que permet incidir en la família, en 
l’intercanvi d’informació sobre l’evolució del procés d’adopció i especialment en 
els aspectes d’adaptació i vinculació dels infants, i a la vegada ens aporta 
elements útils de reflexió.  
 
Objectius: 

• Descriure el procés d’adopció i aprofundir en aspectes sobre el procés 
d’integració. 

• Obtenir informació i dades de la situació familiar, tipus de relacions que 
s’hi estableixen i el paper del nen/a dins aquestes interrelacions, per tal 
de poder analitzat el seu nivell de vinculació amb la família. 

• Escoltar el que els pares ens volen explicar o consultar. 
• Conèixer com és el tractament de la informació sobre els orígens dels 

infants. 
• Demanar la col·laboració de la família per tal de poder entendre millor 

què està passant.  
• Valorar conjuntament aspectes sobre el rendiment escolar, de    

comportament i relacionals del nen/a. 
 
Continguts: 
• Genograma 
• Dades del nen/a adoptat: edat d’adopció, temps que conviu amb la 

família 
• Adaptació i evolució de la integració familiar 
• Adaptació i aprenentatges escolars. 
• Informació que tenen els pares del seu origen, del seu passat i de la 

seva història. 
• Informació que té el nen/a sobre el seu passat i la seva història 
• Organització familiar actual 
• Reforma del Codi Civil sobre l’obligació dels pares d’informar els fills 

adoptats sobre l’adopció 
 

Es va entrevistar un total de 23 famílies. Les entrevistes es van realitzar dins el 
centre escolar del nen/a. 
 
D’aquestes entrevistes, 8 es van fer únicament amb la mare. La resta, que són 
15, es van fer amb el pare i la mare. Destaquem, doncs, la participació alta de 
tots dos, ja que si restem les 6 famílies monomarentals només ens queden 2 
famílies de les quals només va assistir la mare a l’entrevista. 
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3.4 FASES DE LA RECERCA 
La planificació de les fases del treball, de les actuacions i de la temporalització 
programada per al curs 2008-2009, queda reflectida en el quadre següent: 
 

Fases Actuacions Temporalització 
1a fase Elaboració i presentació del projecte:  

. Objectius i finalitats 

. Hipòtesis 

. Justificació 

. Aplicabilitat 

 
 
Març 2008 

2a fase Elaboració Marc Teòric: recerca bibliogràfica 
Selecció de la mostra 
Elaboració dels instruments de mesura 
Reunions amb la supervisora 
Passar el qüestionari als docents 
Assistència als cursos: 
- “Bases metodològiques per a la recerca 
educativa” 
- Taller: “Els grups de discussió” 
- Taller: “Com analitzar dades qualitatives” 
- “Noves formes de parentalitat” 
- Jornada “Les aportacions de la teoria de 
l’aferrament a la comprensió de les dificultats 
d’aprenentatge i comportament” 
- Seminari “Nova llei d’infància a Catalunya” 
 

Al llarg de tot el curs escolar 
Setembre, octubre de 2008 
 
 
En iniciar el treball en cada 
centre 
16, 17 i 26 setembre de 2008 
 
8 d’octubre de 2008 
11 de març de 2009 
17 i 18 d’octubre de 2008 
 
14 de novembre de 2008 
 
28 de novembre de 2008 
 

3a fase Recollida de les dades: 
Valoracions psicopedagògiques: 

- observacions a l’aula 
- revisió de materials 
- exploracions individuals 

Entrevistes familiars 
Reunions amb tutors i graella de valoració 
Entrevistes professionals amb especialistes en 
adopció: 

- ADDIF Teresina Fons i Puri Biniés 
- ADIS Maria Garriga i Lurdes Sagués 
- ICAA Carme López 
- Terapeuta Isabel Vidal 
- CRIA Rosa Mora 
- AFAC Fina Miró 
- AFAMEX Pere Ferrer 

Reunions amb la supervisora 
Treball propostes didàctiques, portat a terme en 
dues escoles 
Assistència a cursos: 
- Xerrada “Fills adoptius en quins casos cal 
consultar al psicòleg” 
- Jornades europees sobre “Trauma i resiliència” 
- “Seminari Adopció i família: de la infància a 
l’adolescència” 
- Jornada “Efectes de la institucionalització en la 
infància” 
 

Novembre i desembre  2008 
Gener, febrer i març de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Març 2009 
 
 
14 març 2009 
 
19 i 20 març 2009 
20 i 21 març 2009 
 
30 març 2009 

4a fase Anàlisi i interpretació de dades 
Elaboració de l’informe  
Reunions amb la supervisora 
Conclusions i propostes de millora 

Abril, maig, juny i juliol 2009 
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Capítol 4. Resultats obtinguts i anàlisi dels resultats. 
 
Quina és la situació dels infants adoptats a l’escola? Com comprendre la 
situació viscuda per aquests infants? 
 
Els resultats que comentarem en aquest capítol procedeixen de l’anàlisi de 
l’entrevista a les famílies, de la valoració que fan els tutors/es dels infants, de 
l’opinió del professorat que ens aporta el qüestionari passat i de la valoració 
psicopedagògica realitzada; per aconseguir-los hem integrat les anàlisis 
quantitatives i qualitatives de totes aquestes dades i les hem comparat. 
 
 
4.1 RESULTATS DE L’ESTUDI EMPÍRIC AMB ELS PARES I MARES. 
 
Nombre d’entrevistes realitzades a famílies: 23. 
 
 
Categories analitzades: 
 
 

Dades 
 
 
 

Edat fill/a 
Edat en el moment de l’adopció 
Data de l’adopció 
Temps que fa que és amb la família 
Estructura familiar: genograma  
Relacions amb associacions 

 
Temps de 

dedicació a 
fills/es 

 

 
Horaris laborals 
Qui cuida els infants 

 
Adaptació i 

aprenentatges 
escolars 

 
 

Temps que va passar de l’arribada a casa a l’inici de l’escolaritat 
Nivell en què va començar l’escolaritat 
Dificultats manifestes en arribar: físiques, psicològiques, llenguatge, escolars 
Dificultats actuals. Suports i ajudes  
Relació del nen/a amb l’escola 
Informació donada a l’escola 
Opinió que tenen sobre la formació que té el professorat sobre adopció 

 
Sobre els 
orígens 

 
 

Informació que tenen sobre els orígens dels seus fills/es. Possibles vincles 
afectius amb família biològica, cuidadors... 
Nivell de coneixement del nen/a sobre els seus orígens, preguntes que es 
fan, edat en què comencen les preguntes... 
Vocabulari que s’utilitza a casa per parlar-ne i de quina manera se’ls explica 
Relació dels nens/es amb els països d’origen  

 
 
Reforma Codi 

Civil 
 

 
Opinió sobre l’avantprojecte de reforma del Codi Civil pel que fa a l’article 
sobre l’obligació dels pares d’informar el fill adoptat sobre l’adopció 
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Característiques de les famílies: 
 

Monomarentals Un 
únic 
fill/a 

Amb altres germans/es 
adoptats 

Amb 
germans/es 

biològics 

Pendents 
nova 

adopció 
 

4 
2 casos mare+ filla 
 
2 casos mares 
divorciades amb 1 fill 
biològic que un cop 
soles han optat per 
augmentar la família 
a través de l’adopció, 
en un cas amb 2 fills 
 
 
 
 

 
11 

 
6 

Tots procedents dels 
mateixos països, a 
excepció de dos casos. 
En el primer cas el germà 
gran és adopció nacional i 
la germana petita de la 
Xina. 
En el segon cas el gran és 
de Bolívia i la germana 
nascuda aquí de pares 
biològics d’Hondures. 

 
6 

4 famílies amb 1 
fill biològic. 
 
2 famílies amb 2 
fills biològics i 2 
adoptats 
 
Els fills adoptats 
són els petits 
 
 

 
3 

 
Com podem comprovar en el gràfic més de la meitat dels infants adoptats de la 
mostra un 55% porten més de 5 anys amb les famílies, aspecte remarcable per 
l’estudi ja que estem davant de famílies que porten ja uns quants anys 
d’experiència i de funcionament com a família amb aquests infants. 
 
Temps transcorregut des de l’arribada a casa a l’inici de l’escolaritat: 
 
Aquest és un tema molt interessant, des de la formació a pares i mares abans 
de l’adopció i des dels serveis postadoptius s’insisteix molt que no es tingui 
pressa i que els infants necessiten temps per adaptar-se a la família, i que s’ha 
de prioritzar la creació del vincle familiar. Es parla que, en tot cas, mai abans 
del temps de baixa maternal, 16 setmanes. 
 
La realitat no és aquesta, i sorprèn que el discurs de les entitats responsables 
de l’adopció no tingui ressò en les famílies, ja que són altres condicionants els 
que determinen l’entrada a l’escola. 
 
Segons edat d’adopció: en els casos d’adopció en què l’infant no té l’any, en el 
nostre estudi són 6 casos, que representa el 17%, s’espera a començar la Llar 
d’infants un any o més, de vegades per manca de places, però no es viu la 
necessitat d’incorporació immediata.  
Ara bé, en els casos d’infants més grans, que són el 83% de la nostra mostra, 
hi ha una necessitat molt gran de “normalitzar la situació” incorporant-los molt 
aviat a l’escola; així, els infants que no han esperat ni el temps de baixa 
maternal són la majoria, i alguns no han esperat ni un mes. 
Segons mes d’arribada: en uns 8 casos, arriben al principi de l’estiu i s’espera 
al setembre per començar el curs. En els casos en què no és així no s’espera 
ni un mes. 
 
Sobre els arguments que ens donen els pares, alguns ens han indicat que són 
els mateixos infants que ho demanen, o bé perquè en tenir germans més grans 
volen fer el mateix, o perquè en venir d’un orfenat és el lloc on estan 
acostumats i se senten més a gust amb els altres nens/es. Gairebé tots 
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insisteixen en aquest terme de “normalitzar la situació” al més aviat possible, 
que comporta “que sigui com els altres nens/es”. 
 
Temps de dedicació diària als fills/es. 
Aquesta variable la vaig afegir després de trobar-me amb infants que no havien 
creat el vincle familiar, i vaig trobar-me que si bé un 34% de les famílies 
entrevistades afirma poder adaptar-se els horaris per poder cuidar els seus fills, 
hi ha un 56% que ho té molt difícil: horaris laborals llargs, pleguen molt tard i 
han de recórrer als avis, cangurs, extraescolars... Pel que fa al 10% restant, no 
tinc aquesta dada. Aquí es manifesta la gran dificultat que hi ha en totes les 
famílies del país de conciliar la vida laboral i familiar. 
 
 
Nivell d’escolaritat en arribar. 
En principi a tots els infants se’ls ubica en el curs que els correspon per l’edat 
cronològica. A la mostra hi ha dos casos d’infants l’edat dels quals era dubtosa, 
i això pot comportar desajustaments. Només he trobat una família que indica 
que hauria estat millor poder iniciar l’escolaritat un curs per sota del que li 
pertocava per l’edat; la resta de pares no es manifesten en contra d’aquesta 
mesura. 
 
 
Dificultats en arribar els infants. 
En trobem de dos tipus, les físiques i les psicològiques. 
 
Tots estan d’acord que les físiques són de fàcil recuperació; així, trobem un 
25% d’infants, 8 casos, que han arribat amb desnutrició, però que molt aviat es 
recuperen. 
 
Un 25%, 8 casos, més petits de 3 anys tenen una manca d’estimulació i han 
anat a un centre d’estimulació primerenca en arribar aquí. 
 
Hi ha un altre grup que va rebre atenció de logopèdia en manifestar-se les 
primeres dificultats en la parla, uns 6 casos, que representen un 20%. 
 
Uns 4 casos, 13%, han estat infants maltractats i les seqüeles eren molt 
visibles: cicatrius, ferides, peus destrossats d’anar descalços... 
 
Sobre les dificultats psicològiques la majoria de pares les atribueixen a l’abandó 
i maltractaments viscuts, i estan en relació directa a com han estat atesos en 
els anys anteriors a l’adopció. Assenyalen la manca d’afectivitat que manifesten 
a l’arribada així com la por a tornar a ser abandonats, que es tradueix en pors 
en dormir, necessitat de contacte permanent, plors, rebequeries, enuresi i 
hiperactivitat, aquestes són les més significatives. Els pares comenten que la 
majoria són infants que no han tingut afectivitat i sí molta disciplina, 
especialment els que provenen dels orfenats dels Països de l’Est. 
 
“Per què no vàreu venir-me a buscar abans?”, aquesta és l’expressió d’un nen 
de 6 anys als seus pares. Va ser adoptat a Rússia quan tenia 4 anys i 8 mesos; 
fins a 1 any i 6 mesos no va arribar a l’orfenat, havia rebut maltractaments, la 
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mare biològica era alcohòlica i esquizofrènica, va haver-hi un intent d’adopció 
per part d’una família russa a la qual el nen no és va adaptar i va ser retornat. 
 
Por a un nou abandonament: una mare ens explica el desig que va demanar el 
seu fill en complir els 7 anys, va demanar “que no es mori mai la meva mare”. 
 
Una altra família comenta que es van sorprendre molt que el seu fill, que tenia 
4 anys i 8 mesos quan el van adoptar, no sabia fer petons. 
 
Actualment a l’escola. 
En general un 60% dels pares i mares ens diuen que els seus fills/es van molt 
contents a l’escola i que ells també estan satisfets de la relació establerta amb 
el professorat. 
 
Hi ha hagut 4 famílies que manifesten la seva preocupació per la qüestió de 
possible racisme que puguin rebre els infants per part de companys, aquest és 
un tema que pot sorgir sobretot quan aquests nens i nenes estiguin fent 
secundària. Hem pogut comprovar que, amb la crisi de l’adolescència, en la 
recerca de la identitat els nois i noies s’apropen als seus iguals, i així hem 
pogut observar com una noia d’edat de 3r d’ESO, mexicana adoptada amb 6 
anys i mig, va fer un intent d’apropar-se a grups llatins. 
 
Sobre la qüestió de possibles dificultats, podem diferenciar quan ens parlen 
sobre l’aprenentatge i/o dificultats de relació i conducta. 
 
En el cas de l’aprenentatge, ens parlen de dificultats en la lectoescriptura, 
manca de concentració i atenció, lentitud en el treball; trobem que el 45% de 
les famílies manifesta dificultats d’aquesta mena en els seus fills/es. 
 
En el grup de problemes de conducta i relació, trobem manca d’autoestima, 
inseguretat, pors, agressivitat, hiperactivitat i demanda d’atenció. En aquest 
grup torna a sortir un 31% de famílies que manifesta aquestes dificultats. 
 
Gairebé tots els fills i filles que tenen problemes de conducta i relació, tret d’en 
dos casos en què els problemes són mínims, també en tenen d’aprenentatge. 
 
Remarquem que tot i que la majoria dels infants s’integren bé a l’escola i que 
les famílies estan satisfetes de l’educació que reben, els resultats escolars d’un 
35% dels nens i nenes valorats estan per sota de la mitjana dels seus 
companys. 
 
3 famílies manifesten que, davant de les dificultats que es troben, els seus 
fills/es presenten símptomes depressius; un cas està medicat. 
 
Un 36% de les famílies, 11 casos, ens diuen que els seus fills/es no tenen cap 
problema i segueixen sense dificultat l’escolaritat. 
 
Hi ha 6 casos d’alumnes, 20%, que reben suport psicopedagògic fora de 
l’escola. 
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Aquest és un exemple de treball realitzat per un nen de P5 que va ser adoptat 
als 16 mesos de Rússia i que davant de l’activitat d’escriure un e-mail a qui 
volguessin, ell el dirigeix als seus pares. No calen les explicacions: 
 

 
 
 
Sobre la informació de la història dels infants amb el professorat: 
Aquesta és una pregunta a la qual totes les famílies han contestat 
unànimement que no han tingut cap reticència a l’hora de compartir la 
informació amb l’escola, i que ho han fet des del primer moment. 
 
Des del professorat no es tenia massa clar quines qüestions són de la intimitat 
de la família i de quines hauria d’estar informada l’escola per comprendre la 
realitat que envolta totes aquestes criatures. Per això vaig dissenyar un model 
de preguntes per als casos d’infants adoptats, per afegir a l’entrevista que el 
tutor/a fa a totes les famílies en iniciar l’escolaritat (vegeu annex). 
 
Sobre la formació del professorat en els temes d’adopció: 
En general els pares i mares no volen pronunciar-se, recullo els que es van 
manifestar, 3 famílies que afirmen que la manca de preparació, sobretot quan 
hi ha dificultats, se supleix amb intuïció i humanitat. Hi ha una família que 
expressa que no vol cap tracte diferenciat, davant d’una altra que expressa que 
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el professorat no se’n fa prou càrrec, del que han passat aquests infants, ja que 
és molt complex, i que cada procés és diferent. 
 
 
 
Sobre els orígens 
 
Aquest és un tema difícil i complex, que comporta aspectes molt emocionals 
tant per als infants com per als pares i mares que adopten, i que en cada 
persona té uns efectes i repercussions diferents segons les vivències i històries 
personals de cadascun, però que tots i totes s’hi hauran d’enfrontar. 
 
Quan hem entrevistat les famílies sobre aquest tema, hem diferenciat dos 
aspectes, un sobre el que ells saben de les històries dels seus fills/es abans de 
l’adopció, i l’altre sobre com realitzen la informació d’aquesta història als seus 
fills/es. 
 
Aquest és un tema en el qual els resultats estan directament relacionats amb 
les variables següents: 

- edat de l’adopció 
- edat actual del nen/a 
- temps que fa que el nen/a és amb la família 
- país d’origen 

 
Informació del seu origen, el seu passat i la seva història. 
Quan parlem amb els pares i mares sobre les històries passades dels seus fills, 
ens trobem davant de la realitat del que és l’adopció i del perquè de l’adopció, i 
així ens enfrontem a històries molt crues d’abandonaments i maltractaments. 
Aquest no és un tema fàcil ni per als infants, que són els qui els han patit 
directament, ni per als pares i mares. Una mare ens comenta els senyals que 
tenia la seva filla als turmells com a conseqüència d’haver estat lligada, i que 
intueix que ho va passar molt malament. 
 
Totes les nenes procedents de la Xina, 9, que representen el 26%, van ser 
abandonades amb pocs dies, gairebé totes davant de la porta d’un lloc públic, i 
no se sap res de la família biològica. Han estat lliurades als pares i mares per 
un orfenat de manera molt burocràtica. Totes van ser adoptades abans dels 2 
anys. Sobre els orfenats no poden opinar, ja que no els han vist. Només en un 
cas es va poder visitar i se’n parla positivament; era una població molt petita i 
l’orfenat era nou i amb pocs infants.  
 
Molt diferent és la situació dels 8 infants dels Països de l’Est, i similars els 3 
casos d’Etiòpia. Representen el 32%. 
 
Hi ha força informació dels pares biològics, i amb històries molt crues i de molta 
duresa, maltractaments, pares alcohòlics, malalties tant dels pares i mares com 
dels infants; arriben als orfenats una mica més grans, i pel que fa a l’edat 
d’adopció dels 8 infants, 5 ho han estat quan ja eren més grans de 3 anys. 
Sobre els orfenats, la majoria opina que són d’un règim extremadament 
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disciplinari, amb carència total d’afectivitat. Totes aquestes situacions viscudes 
compliquen força l’adaptació i respostes d’aquests infants. 
 
En el cas dels nens/es procedents de Colòmbia, en aquest país a tots els 
infants abandonats se’ls busca una família d’acolliment en la qual han pogut 
establir un vincle afectiu; aquesta situació és valorada positivament per tots els 
pares. No donen informació als pares adoptants sobre la família biològica, 
aquest també és el cas dels 3 infants adoptats de Catalunya; la informació la 
podrà tenir el nen/a quan hagi complert els 18 anys. 
 
Quan se’ls pregunta sobre si creuen que els seus fills/es van establir algun 
vincle afectiu amb alguna persona de l’orfenat, majoritàriament contesten que 
creuen que no o que no ho saben, a excepció dels 3 infants adoptats a 
Colòmbia, que varen estar amb una família d’acolliment, i 1 nena de la Xina 
que va ser cuidada per una monja que estava molt lligada afectivament amb 
ella, i ara continuen mantenint comunicació. 
 
Informació que té el nen/a sobre els seus orígens. 
Les respostes dels pares i mares estan estretament relacionades amb l’edat 
que tenia el seu fill/a en el moment de l’adopció i l’edat actual. 
 
A quina edat se li va dir? 
El 75% van ser adoptats abans dels 3 anys, són les famílies que ens responen 
que els nens ho han sabut des de sempre. A la resta no els ho han hagut de 
dir, ja que en tots els casos han estat els mateixos nens/es els que han aportat 
més informació. 
 
Com es dóna aquesta informació? Quines preguntes fan? 
En aquest cas també depèn totalment de l’edat actual del nen/a i de l’edat de 
l’adopció. Així, trobem que el 32% de la mostra té menys de 6 anys, i coincideix 
amb els infants que encara no connecten amb el tema de l’abandó, i les 
preguntes que es fan giren al voltant del seu naixement: “de quina panxa he 
sortit?”. Són molts els que es fan aquesta pregunta, de vegades arran de 
conèixer alguna dona embarassada: “m’expliques coses de quan era petita?”, 
“la meva mare estarà bé?”, “com es deia la meva mare que em va tenir a la 
panxa?”. 
 
En aquesta edat se’ls explica com un conte, una història, per això es fan servir 
fotos del viatge, llibre de records com el que ha realitzat una mare artista amb 
molta gràcia (vegeu annex), vídeos... Se’ls parla desdramatitzant els fets, 
intentant positivitzar al màxim. 
 
Quan arribem als 7-8 anys la cosa canvia, ja que comencen a connectar amb 
l’abandó, sobretot en els casos d’infants que van ser adoptats quan eren més 
grans de 4 anys, perquè en aquesta edat tenen records i en alguns casos 
dolorosos: “em pegaven amb un pal”. 
 
Aquests infants de vegades no fan preguntes o les fan molt puntualment, hi ha 
un rebuig del tema; no es pot generalitzar, cada nen/a és diferent. A altres els 
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preocupa i pregunten si tenen germans: “Quan jo sigui gran hauré d’anar a 
Rússia? No vull ser gran”. 
 
En aquesta edat alguns pares i mares manifesten que se’ls fa difícil; alguns 
opten per demanar ajuda i altres obvien el tema i prefereixen que no sorgeixi. 
 
A partir dels 11 anys la cosa es complica, en aquests casos he optat per 
abordar-ho directament amb els nois i noies, i així en vaig entrevistar 4. 
D’aquests només en un cas manifesta obertament que vol viatjar al país per 
anar a buscar els seus orígens, els altres 3 diuen que “no hi tenen cap interès”. 
En totes les entrevistes hi ha una gran tensió i una gran dificultat per parlar-ne, 
és un tema dificultós i dolorós. Tenen records no massa significatius, per fotos 
del viatge, algun objecte...  
 
Resumint, podem dir que aquest és un tema difícil i que causa dolor tant en els 
pares i mares com en els fills/es, però no per això s’ha d’obviar, ja que es corre 
el perill de convertir-lo en un tema tabú que tard o d’hora esclatarà, i crec que 
és molt millor anar-lo abordant a totes les etapes i no esperar que arribi 
l’adolescència per fer-ho, ja que llavors pot sorgir amb molta força i esclatar 
amb una gran crisi. Els pares i mares són els responsables de facilitar que això 
es faci de la millor manera i de fer que sorgeixi; en cas de dificultats s’ha de 
demanar ajuda als especialistes. 
 
Avantprojecte de reforma del Codi Civil: 
Article 235-49. Obligació d’informar el fill adoptat sobre l’adopció. 
Els adoptants han de fer saber al fill que el van adoptar tan aviat com aquest tingui prou 
maduresa i, en tot cas, des que ha complert dotze anys. 
A causa de la importància i l’actualitat d’aquesta reforma, vaig demanar l’opinió 
que tenien les famílies sobre aquesta qüestió, ja que al mes d’octubre es va fer 
públic aquest article, que es vol afegir al Codi Civil i ha causat diversitat 
d’opinions. Hi ha hagut molta unanimitat en les respostes que han donat les 
famílies. 
 
Totes estan d’acord que els infants tenen dret a saber el seu origen, ningú ho 
posa en dubte ni ho discuteix. El que sí que es discuteix és el fet de posar-ho 
per llei, i no se’n veu la conveniència. De les 23 famílies que vaig entrevistar, 
20, o sigui gairebé el 90%, no veuen la necessitat d'imposar-ho per llei. En 
general argumenten que això forma part de la seva intimitat, que no té gaire 
lògica, qui ho controlarà?, malament quan les coses s’han de fer per llei i que ja 
els orienten en la formació que se’ls fa. Alguns manifesten que se senten molt 
marejats, primer per la idoneïtat, després el seguiment... I ara què més? 
 
Un altre aspecte que cal remarcar és la necessitat que manifesten 6 famílies, 
26%, de formació i recursos per afrontar aquest tema, ja que en algun cas han 
hagut de recórrer a especialistes per aconseguir ajuda. 
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4.2 RESULTATS DEL QÜESTIONARI AL PROFESSORAT 
 
Nombre de qüestionaris: 65. 
 
Categories analitzades: 
 
 

 
Dades 

 

 
Anys d’experiència professional 

 
Treball sobre 

diversitat 
 
 

 
Diversitat en general 
Diversitat familiar 

 
Adopció 

 
 

Experiència 
Formació 
Alumnat n.e.e.  
Dificultats 
Recursos 

 
 
 
Anys que fa que treballes en l’educació 

Menys de 5 anys 
23%

Més de 10 anys 
54% Entre 5 i 10 anys 

23%

Menys de 5 anys

Entre 5 i 10 anys

Més de 10 anys

 
Com podem veure en el gràfic, una mica més de la meitat del professorat 
entrevistat té més de 10 anys d’experiència. L’altra meitat estaria repartida 
entre els que en tenen entre 5 i 10, i menys de 5 anys. 
 
 
Has introduït a l’aula el concepte de diversitat familiar en les activitats 
escolars? 
Treballes amb els alumnes les diferències a classe a tots nivells (races, 
sexe...)? 
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Com podem comprovar, el tema de la diversitat encara és un tema que s’ha de 
millorar molt, hi ha diferències en els resultats quan es parla de la diversitat en 
general o fem menció de la diversitat familiar a les aules. Així, trobem que en el 
treball, tenint en compte la diversitat en general, gairebé el 70% respon que la 
té en compte, però quan se’ls pregunta en concret per la diversitat familiar ho fa 
només el 53%. 
 
Si sumem els que no responen, diuen que no o que no ho saben, trobem un 
31% pel que fa a la diversitat en general i un 48% en la diversitat familiar, xifres 
bastant altes. 

Experiència amb infants adoptats

Sí; 76,92%

No; 21,54%

Sí

No

 
 
L’experiència del professorat entrevistat amb alumnes adoptats és molt alta i 
representativa pel que fa als resultats d’aquesta mostra. 
 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

No respon Sí No No ho sé

Treball sobre diversitat

Diversitat familiar Diversitat



             Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d’infants adoptats 
 

Assumpció Roqueta Sureda. (Llicència d’estudis 2008-2009) 
 

75

 

Formació i/o informació sobre adopció

Sí 32,31%

No 64,62%

No ho sé 
1,54%

No contesta 
1,54% No contesta

Sí
No
No ho sé

 
En aquest gràfic queda molt clara la poca formació i/o informació sobre el tema 
de l’adopció que té el professorat. 
 
 
 

  
En aquesta qüestió el professorat està dividit, ja que gairebé la meitat opina 
que sí i l’altra meitat que no, depèn de les seves experiències amb aquests 
infants per donar una resposta o una altra. 
 
Comparant amb els resultats individuals donats pels tutors sobre l’aprenentatge 
d’aquests alumnes, agafant la mitjana de l’aula, trobem que el 64% segueix els 
aprenentatges de l’aula, i aquesta gràfica ens diu que el 47% no necessita 
atenció especial. La diferència, 17%, podem suposar que són alumnes que 
segueixen el ritme d’aprenentatge de l’aula però necessiten atenció especial. 
 
 
 
 
 
 

Són alumnes que requereixen
una atenció especial?

1,72%

44,83%

46,55% 

6,90%

No respon Sí No No ho sé
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Tipus de dificultats

motrius
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conducta
raonament
atenció
relació
motivació

 
 
 
Aquesta pregunta sobre els tipus de dificultats va relacionada amb l’anterior, ja 
que per a aquells que havien contestat afirmativament que eren alumnes que 
necessitaven atenció especial, se’ls preguntava sobre el tipus de dificultats que 
creuen que presenten més sovint aquests alumnes. 
 
Per respondre se’ls donaven totes les opcions que queden reflectides aquí, i es 
deixava una casella per a altres i se’ls preguntava quines. 
 
Si ordenem les dificultats per ordre de més a menys respostes afirmatives, 
trobem que les dificultats de relació obtenen el nombre més alt de respostes, 
un 27%, seguides de les de personalitat, amb un 22%, i llenguatge, amb un 
21%. A continuació trobem les d’atenció, un 19%, i les de conducta, un 17%. 
 
Crec que aquests resultats són molt significatius i importants per a aquest 
estudi, tant pel que fa a les conclusions com a les propostes, ja que podem 
comprovar que la clau dels problemes són els aspectes relacionals i de 
personalitat, i que estan en relació amb el fet d’haver viscut un abandonament i 
situacions traumàtiques des de molt petits. 
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Tens recursos suficients per donar-los la resposta educativa que 
necessiten? 

No contesta 
33,85%

Si 33,85%

No 23,08%

No ho se 9,23%
No contesta
Si
No
No ho se

 
Només un 34% respon que té els recursos suficients, i quan se’ls pregunta 
sobre els tipus de recursos que creu que necessitaria, un 33% respon que 
formació en el tema. 
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4.3 RESULTATS DE LA VALORACIÓ DELS TUTORS  
 
Per complementar la valoració psicopedagògica de cada infant, es va realitzar 
una entrevista a cada tutor/a. Se’ls demanava una valoració numèrica, en 
relació amb la mitjana de l’aula, sobre tres aspectes: continguts d’aprenentatge, 
motivació i interès, i conductes a l’aula. 
 
Es tractava d’omplir aquest quadre: 
 

Valoració global en relació amb el nivell de l’aula 
(agafant com a referència la mitjana de l’aula) 

 
 

A nivell de:  
Continguts d’aprenentatge 

1-molt per sota; 2-una mica per sota; 3-
mitjana de l’aula; 4-una mica per sobre; 5-
molt per sobre 

 

Motivació i interès 
1-molt poc motivat; 2-una mica motivat; 3-
motivat; 4-bastant motivat; 5-molt motivat 

 

Conductes a l’aula 
1-molt problemàtiques; 2-una mica 
problemàtiques; 3-adequades; 4-força 
adequades; 5-molt adequades 

 

 

 
A l’hora d’analitzar aquests resultats, ho fem de dues maneres, una valorant 
tots els resultats de tots els infants i l’altra individualment cada valoració 
psicopedagògica utilitzada. 
 
Resultats globals: 
 

 Aprenentatge Motivació i interès Conducta 
Molt per sota 6% 6% 3% 
Una mica per sota 29% 16% 10% 
Mitjana de l’aula 39% 19% 23% 
Una mica per sobre 19% 23% 35% 
Molt per sobre 6% 35% 29% 
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 Aprenentatge Motivació i interès Conductes 
Mitjana de l’aula a 
molt per sobre 

64% 
 

77% 87% 

 
 
 Aprenentatge Motivació i interès Conductes 
Una mica per sota a 
molt per sota 

35% 
 

22% 13% 

 
 
Com queda reflectit en les taules i en el gràfic, els resultats són bastant 
positius, i podem veure que en els aspectes de motivació, interès i conductes 
els infants obtenen una puntuació més bona, i a la vegada que és 
l’aprenentatge l’aspecte amb la puntuació més alta per sota de la mitjana de 
l’aula. 
 
 
4.4 RESULTATS DE LES VALORACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES 
 
S’han valorat 35 alumnes, i d’aquests 3 són alumnes amb necessitats 
educatives especials dictaminats per l’EAP, que havia fet ja la valoració 
psicopedagògica, la proposta curricular i la previsió de recursos necessaris per 
seguir l’escolaritat. Així mateix, l’EAP havia rebut demanda de valoració dels 
tutors i l’havia realitzada de 8 alumnes. 
 
 

Alumnes sense cap dificultat, 
bona evolució 

Alumnes petits amb algun 
problema de parla 

 
16 / 45% 

 

 
4 / 12% 
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Alumnes amb necessitats educatives: Total 15 / 43%  
 

Dictàmens: 3 / 8% 
 

- 2n de primària, per TDAH i sordesa 
 
- 2n ESO, al canvi d’etapa per dificultats 
d’aprenentatge i inestabilitat emocional 
 
- 4t ESO, problemes greus de personalitat i 
conducta, ingressada a un centre terapèutic 

 
 
 

Altres dificultats: 12 / 34% 
 

- 2 alumnes amb TDA, un amb 
hiperactivitat i l’altre sense, tots dos 
medicats 
 
- 7 immaduresa, dificultats en 
lectoescriptura, dificultats relacionals i 
emocionals 
 
- 3 dificultats emocionals i relacionals 

 
Aquests resultats coincideixen amb les valoracions realitzades pels tutors: un 
35% d’alumnes té dificultats d’aprenentatge. Si als 15 alumnes amb n.e.e. els 
restem els 3 amb dificultats només relacionals i emocionals, tenim el mateix 
percentatge. 
 

Alumnes que reben suports 
escolars: 

Alumnes que reben tractaments 
terapèutics privats: 

Mestra educació especial: 3 
Aula d’acollida: 2 
Logopeda: 7 
Total 12 / 34% 

8 / 23% 

 
Alumnat de secundària: 
S’han pogut valorar quatre alumnes, dos dels quals segueixen sense 
problemes el nivell de l’aula, estan ben integrats a l’IES i no presenten cap tipus 
de dificultats; tots dos estan a 1r d’ESO. 
 
Els altres dos s’exposen més endavant, una noia de 2n d’ESO amb moltes 
dificultats (vegeu l’exemple número 3, Maria), i una noia de 4t d’ESO que va 
entrar en una crisi molt gran i des del curs passat està ingressada en un centre 
terapèutic de Barcelona. 

 
4.5 ESTUDI DE TRES CASOS 

 
A tall d’exemple, mostrarem un cas d’infantil, un altre de primària i un de 
secundària, i a la vegada les tres tipologies de centre de la mostra, públic, 
concertat i IES. 
 
* Cas 1, Clàudia. 
És una nena de 4 anys que actualment fa P3 a un CEIP i que va ser adoptada 
per un pare i una mare que la van anar a buscar a un orfenat de la Xina quan 
tenia 9 mesos. És filla única. 
 
És una nena molt trempada i llesta, li agrada manar i agafa rols d’adult. En el 
seu entorn hi ha moltes persones grans, cosins, tietes... i a la mateixa escala 
on viu hi ha una família xinesa amb dues filles petites. 
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Se la veu una nena molt cuidada i valorada pels que l’envolten, és molt xerraire 
i extravertida. Té dificultat per pronunciar la “r”. 
 
A l’aula hi ha 3 nens més de fora que han vingut amb les seves famílies, un de 
l’Equador, un del Marroc i un altre de l'Índia. 
 
Agafant com a referència la mitjana de l’aula, la Clàudia, tant en els aspectes 
de continguts d’aprenentatge com de motivació, d’interès i de conducta, està 
per sobre de la mitjana. 
 
Història dels orígens.  
La van trobar uns 4 dies després de néixer a les portes d’un local públic; estava 
ben alimentada, encara tenia el cordó umbilical, va estar 15 dies a l’hospital en 
observació, no se sap res de la família biològica. 
 
Què expliquen els pares de l’orfenat de la Xina? 
En tenen molt bon record. Van poder-lo visitar, era nou i petit. La Clàudia va ser 
la primera nena donada en adopció, va sortir una notícia amb foto a la premsa 
d’allà. Creuen que la nena va tenir afecte, sobretot per part d’una senyora gran, 
que li havia fet roba ella mateixa i abans de marxar li va regalar una polsera 
perquè tingués sort. Té fotos de l’orfenat amb totes les cuidadores. 
Van estar tres dies amb la nena a la ciutat i quan van tornar a l’orfenat la 
Clàudia es va tirar als braços de la cuidadora. 
A l’orfenat hi havia molts infants malalts. 
 
Un cop va arribar. 
Li va costar caminar, fins els 17 mesos. 
Va estar a casa els 10 primers mesos, la mare no treballava i en tenia cura.  
Després, amb 1 any i 7 mesos, va entrar a la llar d’infants, on va fer dos cursos. 
Quan va arribar el pediatre li va trobar colesterol, sembla que li donaven molts 
ous. 
Va molt contenta a l’escola, però en iniciar la llar d’infants es va tornar a fer 
pipí; això va ser poc temps. 
Li agrada la dansa i la música, que fa com a extraescolars. 
Dorm molt bé. 
 
Temps de dedicació dels pares.  
La mare fins el curs passat feia mitja jornada, actualment té botiga i no tanca 
fins a les 20 hores; s’organitza per portar-la a l’escola al matí i dinar amb la 
nena. El pare és comercial i ha de viatjar molt, però dedica a la nena tot el cap 
de setmana, el dissabte ell sol i el diumenge juntament amb la mare. L’àvia és 
la que s’encarrega d’anar a buscar la nena a les 17 hores a l’escola i es  queda 
amb ella fins que arriba la mare. 
 
Preguntes que es fa sobre els seus orígens.  
Sap que va néixer a la Xina, que el pare i la mare la van anar a buscar. 
A partir de veure dones embarassades ella va preguntar si havia sortit de la 
panxa de la seva mare; se li ha dit que no, que era a la panxa d’una altra 
senyora. “Ella té clar que va néixer a la panxa d’una altra mamà”. 
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Se li ha explicat per mitjà de jocs, cançons del viatge que s’inventen els seus 
pares, ho ha sabut des de sempre. 
 
 

Valoració global en relació amb el nivell de l’aula 
(agafant com a referència la mitjana de l’aula. Realitzada per la tutora) 

 
A nivell de:  

Continguts d’aprenentatge 
1-molt per sota; 2-una mica per sota; 3-
mitjana de l’aula; 4-una mica per sobre; 5-
molt per sobre 

 
4,50 

Motivació i interès 
1-molt poc motivat; 2-una mica motivat; 3-
motivat; 4-bastant motivat; 5-molt motivat 

 
4,50 

Conductes a l’aula 
1-molt problemàtiques; 2-una mica 
problemàtiques; 3-adequades; 4-força 
adequades; 5-molt adequades 

 

 
4,50 

 

  
 
Aquesta és una petita mostra del nivell de la nena: escriu correctament el nom, 
reconeix les lletres treballades, reconeix els noms dels seus companys, 
reconeix tots els colors, reconeix fins el número 3, i la figura humana que 
dibuixa, per a la seva edat demostra tenir molt bon nivell evolutiu. En escriptura 
està a un nivell sil·làbic, així veiem que per escriure “Sergi” posa “EI”, fet que 
demostra molt bona evolució. 
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Protagonista de la setmana (a l’annex s’afegeix la programació d’aquesta activitat): 
A l’escola de la Clàudia cada setmana un nen o nena és el protagonista. Durant 
aquest temps es dediquen espais a l’aula per parlar de les seves vivències, 
sentiments, gustos, objectes personals... Ha de donar-ho a conèixer a tots els 
seus companys, l’últim dia de la setmana vénen els pares a ajudar a explicar la 
seva història, ho fan juntament amb la nena. És una activitat molt interessant, ja 
que és una manera d’apropar i de fer participar els pares a la vida de l’aula. 
 
Vaig poder col·laborar a preparar aquesta activitat amb els pares de la Clàudia i 
ser present a l’aula per poder filmar la sessió. 
 
La mare estava molt interessada a veure com la Clàudia explicava el seu 
origen i com la van anar a buscar a la Xina. Amb un Power Point van anar 
passant fotos, i la nena ho explicava. 
 
* Cas 2. Àngela. 
És una nena de 10 anys que actualment fa 5è de primària a l’escola 
concertada. Procedent d’Etiòpia, va ser adoptada quan tenia 7 anys. 
 
Família.  
Família monomarental, mare divorciada amb una filla biològica de 14 anys; per 
augmentar la família ha adoptat dos fills, l’Àngela i un nen també d’Etiòpia que 
actualment té 7 anys i que només fa 9 mesos que ha arribat. 
 
La mare és infermera, fa jornada reduïda i només ha de treballar un terç de 
l’horari; això li suposa treballar dues nits a la setmana. Els avis viuen al costat i 
es fan càrrec dels nens quan ella treballa, intentarà continuar amb aquest 
horari. 
 
Història. 
Se sap que la mare biològica, de la qual es coneixen el nom i els cognoms, va 
morir, i que l’Àngela la va veure morir quan tenia 6 anys. No hi havia pare. Es 
creu que la cuidava bé, vivia en un petit poblat als afores de la ciutat i es va 
presentar a l’hospital molt malalta, i allà va morir. A la nena primer la van cuidar 
les mateixes monges de l’hospital, i al cap de 20 dies va anar a l’orfenat. 
 
Des de sempre la nena diu que no se’n recorda de res, ha fet una negació total. 
 
Quan jo m’he entrevistat amb ella, en preguntar-li si li agradaria anar a Etiòpia 
per buscar els seus orígens em diu: “no ho sé”; en preguntar-li si té records 
d’abans de ser adoptada diu: “no me’n recordo”, “tinc fotos de l’aeroport de 
quan em va venir a buscar la mare”. En tenir una germana que no és adoptada, 
li pregunto si creu que hi ha alguna diferència; la nena, molt segura, respon que 
no. 
 
Quan va arribar estava molt desnodrida, parlava amarinya, però li va costar 
molt poc entendre i parlar el català i mai més ha volgut dir una paraula en 
amarinya; fins i tot quan va arribar el seu germà, que tenia 6 anys, mai no va 
voler dir-li una paraula en aquest idioma. 
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La mare explica que quan es va plantejar anar a buscar un altre infant a 
Etiòpia, ella deia que volia un germanet blanc: hi ha un rebuig al fet de ser 
negra. La mare explica que la nena voldria ser com ella. 
 
Competències curriculars. 
Aquesta és una redacció que ha fet l’Àngela sobre el tema donat: “Jo sóc...”. 
Hem de tenir en compte que és una nena que només fa 3 anys que ha arribat, 
que ho va fer als 7 anys i que va haver d’aprendre l’idioma: 
 

 
 

Valoració global en relació amb el nivell de l’aula 
(agafant com a referència la mitjana de l’aula. Realitzada per la tutora) 

 
 

A nivell de:  
Continguts d’aprenentatge 

1-molt per sota; 2-una mica per sota; 3-
mitjana de l’aula; 4-una mica per sobre; 5-
molt per sobre 

 
3 

Motivació i interès 
1-molt poc motivat; 2-una mica motivat; 3-
motivat; 4-bastant motivat; 5-molt motivat 

 
4 

Conductes a l’aula 
1-molt problemàtiques; 2-una mica 
problemàtiques; 3-adequades; 4-força 
adequades; 5-molt adequades 

 

 
5 

 
La tutora està preocupada per la nena, la troba, ens diu, molt i molt 
responsable, massa per l’edat que té, la seva actitud és de passar molt 
desapercebuda, molt reservada, comenta que “sembla que senti que deu 
alguna cosa”. Té molta inseguretat. 
 
Proves realitzades. 
RAVEN= Percentil 50 (dubta molt), nivell mitjà. 
Autoestima. A. EP= Percentil 45, dins de la mitjana  
 
Observació a l’aula: molt poc expressiva, participa poc, segueix el ritme de 
l’aula. 
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L’Àngela, tot i ser una nena que segueix bé els aprenentatges, té aspectes 
personals no resolts que necessiten seguiment i que requereixen una 
col·laboració estreta mare i escola, com es ve fent. 
 
 
* Cas 3. Maria 
Actualment té 14 anys i està fent 2n d’ESO, va repetir 3r de primària a causa de 
dificultats d’aprenentatge. Va ser adoptada quan tenia 6 anys i mig. 
 
Història. 
Origen mexicà, els pares biològics van perdre la custòdia quan la nena tenia 3 
anys per problemes d’alcohol i drogues i episodis de violència amb la nena. Va 
anar a un orfenat, va haver-hi un intent d’adopció que no va anar bé i va ser 
tornada. Té molts records de l’orfenat i dels episodis de violència dels seus 
pares biològics. 
 
2 anys més tard van adoptar el seu germà del mateix orfenat; la noia m’explica 
que ella volia una amiga que havia deixat allà i que no va poder ser, i això la va 
entristir molt. 
 
Competències curriculars. 
A la Maria sempre li ha costat molt, ha necessitat suport i adaptacions 
curriculars. 
 
Té dificultats de raonament i de comprensió. 
 

Valoració global en relació amb el nivell de l’aula 
(agafant com a referència la mitjana de l’aula. Realitzada per la tutora) 

 
 

A nivell de:  
Continguts d’aprenentatge 

1-molt per sota; 2-una mica per sota; 3-
mitjana de l’aula; 4-una mica per sobre; 5-
molt per sobre 

 
1 

Motivació i interès 
1-molt poc motivat; 2-una mica motivat; 3-
motivat; 4-bastant motivat; 5-molt motivat 

 
1 

Conductes a l’aula 
1-molt problemàtiques; 2-una mica 
problemàtiques; 3-adequades; 4-força 
adequades; 5-molt adequades 

 

 
3 

 
Al canvi d’etapa de primària a secundària, l’EAP va realitzar un dictamen on es 
recollien les necessitats de la Maria i els recursos necessaris per poder seguir 
l’escolaritat. Es recomanaven adaptacions curriculars individualitzades a les 
àrees instrumentals i adaptacions en la resta d’àrees, i a la vegada atenció i 
suport individual o en petit grup per part de la psicopedagoga del centre. 
Actualment, tot i les adaptacions, té moltes dificultats per seguir els 
aprenentatges. 
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Proves realitzades. 
WISC-IV= 86 amb variabilitat i dispersió, capacitat normal-baixa 
Qüestionari d’Educació Emocional GROP= autoestima baixa, bones habilitats 
socials i bones habilitats d’autonomia. 
Test Autoestima AFA= En l’aspecte social i familiar ben contemplada, 
autoestima acadèmica percentil 30, baixa, i emocional 10, molt baixa. 
 
A l’ESO i en entrar a l’adolescència la Maria té moltes dificultats tant 
d’aprenentatge per seguir endavant com de relació i personals. S’ha ajuntat 
amb grups llatins, als quals s’ha apropat com a iguals. Ha necessitat ajuda 
psicològica i actualment està amb tractament per depressió. 
 
És una noia que mostra interès pels infants petits, li agrada tenir-ne cura, és 
molt afectuosa; aquest aspecte també ha comportat que li sigui difícil entendre 
la seva situació respecte dels pares biològics: “com van ser capaços?”. 
 
Actualment amb la psicopedagoga treballen propostes per realitzar amb nens 
petits, com és preparar contes per poder-los anar a explicar a la llar d’infants. 
S’està treballant amb vista al curs proper i dins del pla estratègic de l’IES per 
poder fer unes hores de pràctiques a la llar d’infants. 
 
Actualment la relació amb els pares és molt conflictiva, passa d’un extrem a un 
altre, perquè la noia els provoca amb conductes de risc per a ella mateixa i amb 
gran agressivitat verbal i enfrontaments cap a ells, però a la vegada té 
moments en què sap demostrar la seva afectivitat. 
 
Els pares expliquen que actualment estan molt desbordats amb la noia, en ells 
hi ha un gran desgast emocional, no saben com fer-ho davant dels 
desafiaments tan grans que la Maria els posa, molts cops es veuen superats 
per la situació. Reben ajut d’un servei de postadopció. 
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4.7 DOS EXEMPLES DE DIBUIXOS DE LA FAMÍLIA 
 

El dibuix és una manera que té l’infant d’expressar-se lliurement. S’ha utilitzat el 
dibuix de la família com a test projectiu per tal d’analitzar quina és la seva 
situació dins la família, aspecte molt important per a aquest estudi, ja que ens 
permet conèixer com pot ser el vincle familiar, tan crucial per al cas d’alumnes 
que han passat per un procés d’adopció. Es tracta d’analitzar la seva adaptació 
a la família per mitjà del dibuix. També ens permet conèixer i analitzar quina és 
la seva posició dins la família, quin lloc ocupa i quines figures són valorades i 
quines minimitzades. 
 
Se’ls ha demanat que dibuixin una família, podia ser la seva o inventada. S’ha 
fet d’aquesta manera per tal de facilitar la projecció, això ens permet a 
nosaltres analitzar les seves projeccions. 
 
En acabar el dibuix li hem demanat que ens l’expliqués, per tal d’identificar tots 
els personatges, i també hem volgut saber les seves preferències afectives. 
A tall de mostra posaré dos exemples: 
 
 
Exemple I 
 

 
Aquest exemple és un cas claríssim d’un nen que no ha fet el vincle familiar. 
Quan li hem demanat que dibuixés una família, ho fa dibuixant els blocs de 
pisos, després un cotxe que entra al garatge, les terrasses, el pare Noel 
enganxat en una d’elles; un cop ha arribat aquí, jo insisteixo i li pregunto que 
em digui què ha de fer, i el nen contesta correctament: “el dibuix d’una família: 
el pare, la mare...”. És quan dibuixa una família dalt la terrassa i diu: “un pare i 
una mare que viuen a dalt del meu pis”, i segueix dibuixant objectes, una 
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raqueta que diu que està exposada a la finestra d’un banc que hi ha sota de 
casa seva, la carretera... i no pararia d’afegir coses. 
 
Aquest és un nen que actualment té 6 anys i està fent 1r de primària. Va ser 
adoptat a l’edat de 4 anys i 8 mesos, ara fa exactament 1 any i mig que és amb 
la família, procedent de Rússia. Va arribar a l’escola el setembre de 2007, a P5. 
Té una història de gran patiment, ja que és el petit de 6 germans, el pare es va 
morir, la mare biològica patia esquizofrènia i alcoholisme, a 1 any i 6 mesos va 
anar a l’orfenat amb tres germans, els altres tres més grans es van quedar amb 
la mare, se sap que una família d’allà al cap de poc els va voler adoptar a tots 
tres, però sembla que ell no es va adaptar, sobretot perquè aquesta família 
tenia una filla biològica i hi va haver molta gelosia d’aquesta cap a ell, i van 
decidir tornar-lo a l’orfenat i així el van separar dels germans. La mare ens 
explica que té molts records dels germans. 
 
És un nen amb moltes carències afectives i necessita una ajuda personalitzada 
per aprendre, ja que per si sol li és molt difícil. 
 
Quan hem entrevistat els pares veiem que són uns pares bastant grans, 46 
anys la mare i 54 el pare; aquest és la segona parella i ja té 3 filles molt grans i 
un nét. També quan parlem d’horaris laborals, la mare treballa de 13.30 a 
22.30, i el pare té botiga i no està lliure fins a les 20.30. El nen quan surt de 
l’escola està a casa d’una noia que el cuida fins a les 19h, que el porta a casa 
dels avis, i allà el va a buscar el pare per portar-lo a casa. Ens diuen que el nen 
no vol sopar fins que no arriba la mare, i tampoc no pot dormir sense que la 
mare es quedi al seu costat. No calen més explicacions. 
 
Exemple II 
 

 
Molt diferent és aquest altre exemple, tot ell respira alegria, sol, muntanyes, 
arbres... hi ha molta vida, hi ha una clara valorització del pare, ja que el dibuixa 



             Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d’infants adoptats 
 

Assumpció Roqueta Sureda. (Llicència d’estudis 2008-2009) 
 

89

primer i el més alt, i també una identificació amb ell: quan se li pregunta qui li 
agradaria ser, sense dubtar respon “el pare”. També veiem el pare i la mare 
que somriuen i miren el fill; aquest també somriu, igual que el sol. És un clar 
exemple de família amb un vincle clar. Un altre aspecte que hem de destacar 
és que hi ha una germana biològica de 20 anys que no dibuixa, l’elimina; 
podem pensar que la veu com a rival, ja que l’anomena però diu que no cal. 
 
Aquest és un nen de 8 anys procedent d'Ucraïna, que va ser adoptat als 4 anys 
i 7 mesos; fa gairebé 5 anys que viu amb la família i fa 3r de primària. Als 18 
mesos la mare biològica el va deixar a l’hospital amb pneumònia junt amb una 
carta de renúncia amb el seu nom i cognom. Quan va estar bé va anar a un 
orfenat rural on era dels grans; sempre ha tingut records, parla d’una cuidadora 
Isabel i de la casa dels nens. Si bé aquest infant amb la família és feliç, a 
l’escola no s’adapta a les exigències i presenta problemes de conducta, gran 
hiperactivitat i manca d’atenció i concentració. 
 

 
4.5 A MANERA DE RESUM 
 
Els infants: 
 

- Predominen les nenes: 60% 
 
- Un 66% han estat adoptats abans dels 2 anys. 
 
- Procedeixen de 10 països diferents, majoritàriament la Xina amb el 26%, 

i Països de l’Est amb el 23%. 
 
- Escolarment el 60% dels infants està a l’etapa infantil i primer cicle de 

primària 
 
- Un 35% d’infants té dificultats d’aprenentatge. L’altre 65% segueix el 

ritme d’aprenentatge de l’aula. 
 
- A nivell de motivació, interès i conductes adequades les valoracions són 

molt positives, ja que només un 22% queda per sota de la mitjana de 
l’aula en motivació i interès, i un 13% en conductes inadequades. 

 
- En alguns casos, un 8%, són alumnes que no comporten dificultats a 

l’aula, però a la valoració psicopedagògica han sorgit dificultats 
emocionals i relacionals. 

 
 
Els docents: 
 
- El 77% dels docents que ha respost el qüestionari té o ha tingut 

experiència en infants adoptats.  
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- Un 65% no té ni formació ni informació sobre el tema. Només un 34% 
respon que té recursos suficients per atendre aquests infants. I sobre 
quins recursos necessitarien, un 34% voldria formació en el tema.  

 
- El treball tenint en compte la diversitat en general, el 70% dels docents 

el contempla, però quan es tracta del treball sobre la diversitat familiar 
només és el 53%. 

 
- Sobre l’aspecte de si creuen que els infants que viuen un procés 

d’adopció són alumnes que requereixen atenció especial, un 47% dels 
mestres que han respost el qüestionari responen que no, i un 45% que 
sí. 

 
 

Les famílies: 
 
- Per part dels pares i mares hi ha una necessitat que els infants 

comencin com més aviat millor l’escola, parlen de “normalitzar la 
situació” i que com més aviat es posin al dia amb els aprenentatges 
millor. 

 
- L’element temps de dedicació dels pares i mares als infants, hem 

comprovat que és l’aspecte més primordial del procés d’integració i de 
creació del vincle familiar. És necessari poder conciliar la vida familiar i 
laboral. 

 
- La majoria dels pares i mares estan contents de la integració i adaptació 

que han fet els seus fills i filles; de totes maneres, com que hi ha un 
nombre considerable que no segueix el nivell de l’aula, el 35%, poden 
sorgir tensions, que necessitaran un bon clima de confiança i 
comunicació escola-família per ser resoltes. 

 
- Quan indagues en els orígens dels nens i nenes sempre sorgeix una 

història molt dramàtica i traumàtica. 
 

- Fins els 6-7 anys parlar dels orígens és més fàcil, com un conte; a partir 
d’aquesta edat la cosa es complica, i davant el mutisme dels infants els 
pares i mares no saben massa com abordar-ho i opten per no treure el 
tema, i necessiten ajuda quan aquest sorgeix. 

 
- En els que són de diferents ètnies, el tema del racisme preocupa els 

pares, ja que sorgeix, i de vegades són els mateixos infants els qui 
manifesten un rebuig. 

 
- Un 60% dels pares i mares ens diuen que els seus fills/es van molt 

contents a l’escola i que ells també estan satisfets de la relació 
establerta amb el professorat. 
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Capítol 5 Conclusions, propostes i aplicacions 
 
Fruit del treball dut a terme durant el període de vigència d’aquesta llicència 
d’estudi sobre les necessitats educatives dels infants que han viscut un procés 
d’adopció, m’agradaria plantejar algunes reflexions i orientacions. 
 
 

• En aquest estudi ha quedat molt clar que l’adopció és una forma de 
protecció de menors desemparats que han viscut, en edats molt 
primerenques, experiències d’abandó molt traumàtiques que s’hauran de 
reparar; són nens i nenes que necessiten una família. 
 
Els pares i mares que volen adoptar ho han de meditar molt bé, no és el 
mateix que tenir un fill biològic, és una altra cosa. L’adopció ha de ser un 
fet molt meditat. Han de saber que es poden trobar dificultats, que volen 
molt de temps de dedicació i que pot trobar-se que el seu projecte de 
vincular un nen o nena no sigui tan fàcil, de vegades amb amor no n’hi 
ha prou. 

 
• Són més nombrosos els infants que han passat per un procés d’adopció 

que tiren endavant sense greus dificultats que els que no ho poden fer. 
En l’estudi que he realitzat he pogut comprovar que el 65% d’alumnes 
adoptats segueix sense massa dificultats el nivell de l’aula i que el 
procés d’adopció, la integració a l’escola i les exigències escolars ho 
resolen de manera molt positiva, i sense que això comporti necessitats 
educatives especials. 

 
• De totes maneres no s’ha d’obviar la importància del fet que un 35% 

d’alumnes de la mostra té dificultats per seguir els aprenentatges de 
l’aula, i que un 8% segueix bé però té dificultats emocionals i relacionals; 
molts cops aquestes són d’abordatge difícil per als mestres, ja que hi ha 
tota una complexitat de factors, i sobretot emocionals, que causen molt 
dolor en els infants i en els pares. 

 
• La variable temps, dedicació diària dels pares cap els infants adoptats, 

és d’una gran importància per a l’adaptació i per poder realitzar la 
reparació dels danys que hagin pogut rebre aquests infants; també és 
necessari per ajudar a la realització del vincle afectiu segur, necessari 
per al seu desenvolupament harmoniós. He pogut comprovar que casos 
d’alumnes amb dificultats estan relacionats amb manca de dedicació 
dels pares, sobretot per problemes d’horaris, de no poder compaginar 
massa bé l’horari laboral i familiar. 

 
• Diferència significativa entre els fills/es biològics i adoptats. En els 

primers el vincle afectiu ve donat, i en el cas dels adoptats s’ha de crear. 
El sentiment de pertinença està assumit des del principi en la paternitat 
biològica. En l’adoptiva s’ha de generar. 

 
• La creació del vincle afectiu és un procés que necessita el seu temps per 

part dels infants, com a mínim necessita el mateix temps que ha passat 
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sense la família, o sigui que a un nen que ha arribat amb 4 anys se li ha 
de donar un termini de com a mínim 4 anys més per crear aquest vincle 
de seguretat. Els pares i mares han de ser molt pacients, els infants 
necessiten temps per assimilar-ho. 

 
• Sobre el tema de l’abandonament que han sofert aquests infants, és 

molt important que els pares sàpiguen enfrontar-s’hi, i per això és molt 
necessari que es reconciliïn en aquesta situació. Això implica elaborar 
ells primer aquest dany que han de reparar, ja que d’una altra manera 
serà molt difícil que ho puguin explicar i ajudar a curar aquesta ferida tan 
gran que té l'infant. Els pares han d’estar disposats i preparats per 
parlar-ne. El problema no és l’adopció, sinó que abans hi ha hagut un 
abandó.  
 
Si això no es fa de manera adequada, pot comportar per als infants 
dificultats emocionals que es poden traduir de moltes maneres diferents. 
Cada cop que hi ha una nova fase del desenvolupament s’ha de tornar a 
reprendre per part dels pares i mares el tema de l’adopció, sobre el 
significat, què vol dir? Els seus fills i filles han de poder plorar la pèrdua 
dels seus pares biològics i no ho han d’evitar. 

 
Els pares i mares necessiten no trobar-se sols, per això és necessari 
que puguin recórrer a professionals experts, hi ha una gran necessitat de 
recolzament psicològic, perquè en l’adopció hi ha un gran desgast 
emocional, han de reparar moltes carències emocionals dels infants, han 
de fer funció reparadora, i això no és fàcil. 

 
• Sobre com parlar dels orígens, s’hauria de poder fer amb paraules 

senzilles que l’ajudin: si els pares ho tenen clar els nens ho tindran, 
utilitzar relats, contes amb una dimensió simbòlica que permeti escriure 
la seva història; missatges amb base del que sabem, no inventar ni 
falsejar: “Tu has volgut néixer, la teva mare biològica va ser un pont per 
arribar tu a nosaltres”, marcar l’accent que ell/a ha volgut viure. 

 
• Seria necessari que en els centres educatius hi hagués un espai per 

realitzar supervisió de casos i també una formació adequada en infants 
amb dificultats emocionals, de personalitat i conductes. És molt 
important el treball del professorat en la contenció de les emocions de 
l’alumnat, caldrien espais on parlar dels problemes dels alumnes, les 
seves manifestacions, i amb ajuda de professionals del món de la salut 
mental per comprendre què hi ha darrere de moltes de les actuacions 
dels infants. Un pont entre el món educatiu i el món de la salut mental. 
Temps de pensament en grup per poder donar resposta als casos 
complicats. Poder parlar dels errors i de les dificultats, ja que només així 
podem trobar sortides amb majors possibilitats. Malauradament, avui a 
les escoles hi ha poc temps per poder-ho fer. 

 
• Tema important és el de la resiliència: l’escola fa un paper fonamental en 

la integració d’aquests infants, és una font de resiliència, per això és 
necessari que el professorat pugui rebre la formació adequada en 
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aquest tema i d’aquesta manera sigui capaç de donar eines a l’alumnat 
perquè pugui afrontar les adversitats i sàpiga resoldre conflictes. Els 
mestres poden fer un paper important en la reparació dels danys dels 
nens/es que han passat per un trauma com són els adoptats i altres 
infants. 

 
“Qui troba un lloc on se sent acceptat i estimat, encara que hagi estat víctima d’alguna 
injustícia o maltracte anterior, obté les eines per a convertir-se en algú constructiu i 
amb esperança” Jorge Barudy 

 
• Actualment a Catalunya tenim pocs alumnes adolescents adoptats, però 

d’aquí a uns 4 anys augmentaran considerablement, ja que en els 
darrers 10 anys hi ha hagut més de 9000 infants adoptats 
internacionalment, molts dels quals han arribat quan tenien al voltant de 
tres anys. 

 
• Conseqüència de l’esclat de situacions difícils a la pubertat i a 

l’adolescència, actualment ja hi ha un increment preocupant de 
consultes amb greus problemes psicològics i de comportament 
d’adolescents que varen ser adoptats; cal preveure la necessitat de 
professionals experts i preparats en el tema. Problemes que han quedat 
sense resoldre tornen a sortir a la pubertat, a l’adolescència i al llarg del 
cicle vital de les persones. 

 
• El tractament de la diversitat a les escoles és primordial perquè cap nen i 

nena se senti discriminat per cap motiu, per això és important tenir en 
compte que no tots els alumnes viuen amb famílies tradicionals i que cal 
revisar les activitats que de vegades es proposen sense pensar que hi 
ha diferents maneres de formar part d’una família, i que totes són vàlides 
i acceptables per igual. És important que l’alumnat vegi i conegui 
aquesta diversitat i que se senti acceptat i reconegut. 

 
La realització d’aquest estudi ha representat per a mi sense cap dubte un 
enriquiment personal, i a la vegada confio haver fet una petita aportació al 
camp de l’adopció com a mesura de protecció a la infància i haver contribuït 
d’alguna manera a conèixer com és la situació d’aquests infants a les 
escoles. 
 
Considero aquest treball l’inici d’una investigació que ha de continuar, ja que 
no s’acaba aquí. Seria molt convenient poder veure aquests mateixos 
alumnes d’aquí a uns quants anys i veure com han resolt o com resolen les 
crisis pròpies de la pubertat i l’adolescència i quina ha estat la seva 
evolució. 
 
A la vegada crec que puc contribuir a la necessitat d’informació i formació 
que tenen els docents sobre el tema de l’adopció. 
 
Els materials i instruments aportats han estat una part important de l’estudi, i 
poden ser útils als docents, psicopedagogs i professionals de l’EAP.  
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Es presenten en els annexos i són: 
 
• Proposta de treball sobre “Les Famílies” dirigida a alumnat de primària. 

Es presenta tota la programació i els materials per realitzar-la; s’ha 
portat a terme amb alumnes de 1r, 2n i 3r de primària. 

 
• Informació bàsica que ha de conèixer l’escola del nen/a adoptat. Per 

afegir a l’entrevista inicial prèvia a l’entrada de tot infant a l’escola, que 
realitza la mateixa mestra. Aquesta també pot ser útil per als 
professionals de l’EAP. 

 
• Model d’activitat per a l’etapa infantil: Protagonista de la setmana es va 

realitzar la setmana de la Clàudia, nena adoptada de la Xina. 
 

• Model d’entrevista amb la família, es pot fer servir en d’altres contextos, 
tant pels docents com pels professionals de l’EAP. 

 
• Pauta buidatge de l’observació a l’aula. 

 
• Pauta de revisió dels treballs a l’aula. Pauta I per a infantil i Pauta II per 

a CI i CM de primària. 
 

• Quadre de valoració global en relació amb el nivell de l’aula per 
respondre els tutors. 

 
• Entrevista a l’alumne/a que ha viscut un procés d’adopció, per a Cicle 

Superior de primària i ESO 
 
Els resultats d’aquest treball tenen una aplicació directa per als professionals 
de l’EAP i per al professorat en el treball amb els alumnes que han viscut un 
procés d’adopció i amb les seves famílies. 
 
També pot servir a les famílies d’aquests infants, que coneguin tant els 
aspectes teòrics de l’adopció com les dades resultants, que serveixi perquè 
puguin comprendre millor les situacions que viuen aquests infants. 
 
A la vegada pot ser útil a totes les associacions d’adopció que donen suport i 
ajuda a les famílies adoptants i així mateix a altres professionals que 
directament o indirecta participen en l’educació d’aquests infants. 
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