Factors de fragilitat, factors de risc de maltractament i factors de protecció en relació amb els pares o les persones que tenen cura de
l’infant o adolescent
Variables
Situació econòmica

Situació laboral

Formació/
aprenentatge

Habitatge

Salut

Jurídic legal

Origen ètnic/MGF

Factors de fragilitat
Canvis bruscos en els ingressos
Ingressos irregulars per treball precari
Insuficiència de recursos materials per cobrir despeses
bàsiques
Únic ingrés PIRMI
Treball temporal esporàdic
Situació d’atur (amb subsidi)
Pèrdua de treball recent
Excés d’horari/sobrecàrrega laboral

Sense estudis primaris
Manca de formació
Manca d’habilitats per a l’accés al treball
Analfabetisme funcional o total
Canvi de domicili/habitatge recent
Habitatge compartit
Pensió
Ocupació il·legal

Malaltia crònica
Malaltia transitòria o intervenció quirúrgica
Malaltia aguda invalidant
Canvis en la salut i/o en l’estat físic o psíquic d’algun
membre de la família
Carència de documentació personal (DNI, registre,
residència, atenció sanitària...)
Manca de regulació de la guàrdia i custòdia (en
parelles separades)
Pertànyer a un grup familiar practicant MGF
Poc convenciment dels pares en abandonar la pràctica
de la MGF
Pocs recursos personals per afrontar la pressió familiar
social a favor de la MGF

Factors de risc de maltractament
Administració
inadequada
dels
econòmics disponibles.
Ingressos per activitats marginals

Factors de protecció
recursos

Horari incompatible amb la cura dels fills
Carència d’hàbits laborals
Atur de 2 anys o més
Conflictivitat
laboral
continuada/pèrdues
contínues de treball
No haver aconseguit mai un treball
Prostitució
No donar valor a l’escolarització i la formació dels
fills

Capacitat d’estalvi i planificació econòmica
Família extensa amb possibilitats de donar suport econòmic
Ingressos regulars

Estar en un pla d’inserció laboral
Tenir feina estable
Predisposició positiva per treballar
Tenir hàbits laborals
Tenir currículum
Família extensa que dóna suport en la cura dels fills
En cas de prostitució: mantenir aïllada l’activitat laboral de
l’àmbit familiar i tenir cura de la salut i la higiene.
Tenir estudis bàsics complerts o altra formació
Reconeixement de les mancances
Motivació per aprendre

Brutícia i desordre continuat
Insalubritat (carència d’aigua, llum)
Amuntegament
Habitatge itinerant
Perillositat per a condicions de l’habitatge
Ocupació conflictiva
Desnonament
Sense sostre
Trastorns mentals (diagnosticats o no)
Disminució de més d’un 33%
Toxicomania / alcoholisme
Ludopatia
Trastorns de conducta
No registrar l’infant

Tenir possibilitats de recursos alternatius
Capacitat d’organització i estructuració d’espais
Tenir suport de familiars o xarxa

Pertànyer a una ètnia que practiqui MGF
Pertànyer a una família en la que la mare i/o
germanes hagin patit MGF
Pertànyer a un grup familiar practicant que té
molt present el mite del retorn al país d’origen

Pertànyer a una ètnia que no practiqui la MGF
Pertànyer a una família que ha abandonat la pràctica de la MGF

Tenir consciència de malaltia
Realitzar tractament regular
Acceptar ajuda
Tenir seguiment i suport de la família extensa
Tenir la documentació personal i del fill actualitzada

Factors de fragilitat, factors de risc de maltractament i factors de protecció en relació amb els pares o les persones que tenen cura de
l’infant o adolescent
Variables

Composició
estructura
familiar

i

Dinàmica familiar

Factors de fragilitat
Monoparentalitat
Família reconstituïda
Menor acollit
Família nombrosa
Persona dependent a càrrec
Edat precoç dels progenitors
Edat avançada dels progenitors
Mort recent d’un progenitor/pèrdua
elaborada
Pares adoptats de petits
Relacions de parella fràgils
Relació sobreprotectora vers el fill
Separació parella conjugal
Crisis pròpies del cicle vital

Habilitats parentals

Model educatiu permissiu
Model educatiu rígid
Model educatiu sobreprotector

Relacions socials i
xarxa de suport

Escassa relació social
Xarxa de suport familiar llunyana o inexistent
Immigració recent (menys d’un any)
Pertànyer a una minoria desafavorida

Factors de risc de maltractament
Menor institucionalitzat
Menor desinstitucionalitzat fa menys d’un any
Internament penitenciari d’un o dos dels
progenitors

Factors de protecció
Família extensa propera i en bona relació
Flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis

no

Subsistemes indiferenciats
Rols familiars inestables i indefinits
Jerarquies no definides i no reconegudes
Antecedents de progenitors maltractats o
institucionalitzats
Relacions de parella conflictives
Relacions pares-fills en conflicte permanent
Separacions conjugals conflictives
Canvis constants de parella (relacions
inestables)
Violència domèstica (conjugal i/o de gènere)
Delegació continuada de la funció parental
Expectatives inadequades en relació amb el fill/a
Poca capacitat per a la cura bàsica dels fills
Poca capacitat de contenció (límits i control)
Manca d’habilitats educatives
Patró relacional rígid i autoritari o repressiu
Patró relacional caòtic i/o negligent
Patró relacional molt sobreprotector
Aïllament per causes socials/culturals/religioses
Relacions i vinculacions amb grups il·legals i/o
marginals
Dependència crònica de serveis

Subsistemes diferenciats
Rols familiars estables i definits
Jerarquies definides i reconegudes
Capacitat per al diàleg i la paraula
Hi ha consciència de problema
Acceptació d’ajuda i suport
Família propera i en bona relació

Fan demanda d’ajuda/suport a diferents serveis
Transmissió de valors socialment acceptats
Existència de recursos adients en l’entorn
Patró relacional flexible
Capacitat per establir un vincle afectiu
Capacitat i disposició per negociar
Vinculació al territori (barri)
Xarxa de suport familiar propera o disponible
Xarxa (comunitat, veïns, amics, serveis
professionals...) propers o disponibles

i

Factors de fragilitat i factors de protecció en l’infant o adolescent
Variables

Salut

Escolarització

Desenvolupament evolutiu
i socialització

Factors de fragilitat
Malalties freqüents
Malalties cròniques
Retard maduratiu
Trastorns alimentaris
Trastorns de son
Enuresi
Encopresi
Embaràs
Disminució física
Disminució psíquica
Trastorn mental
Trastorn mental greu (psicosi i simptomatologia depressiva greu)
Consum de tòxics
Reiterats canvis d’escola
Dificultats d’integració escolar
Conflictes de relació amb els mestres
Conflictes de relació amb els iguals
Baix rendiment escolar
Dificultats d’aprenentatge
Manca de motivació
Pateix assetjament escolar
Retard de llenguatge i/o parla
Retard psicomotor
Trastorn de conducta
Comportament disocial
Baix autoconcepte
Relacions amb iguals empobrides o inexistents
Passa molt de temps al carrer sense control adult
Associat o relacionat amb grups conflictius o bandes
Ús excessiu de noves tecnologies
Infant adoptat

Factors de protecció
Mai ha patit malalties greus
Desenvolupament psicomotriu adequat a la seva edat
Té controls mèdics regulars
Atenció sanitària amb implicació familiar
Segueix els tractaments necessaris de forma regular
Té suport de servei especialitzat
Té interioritzades pautes saludables en relació amb el consum de tòxics
Té interioritzades pautes saludables en relació amb la sexualitat

Capacitats intel·lectuals i aptituds per a l’aprenentatge
Està motivat per aprendre
Experiències escolars positives
Rep atenció d’algun servei de suport dins l’estructura dels centre escolar
Assistència regular a l’escola
Els pares acudeixen als requeriments dels professors de l’escola

Vinculacions primerenques saludables
Assisteix o està inscrit a activitats organitzades o programades dins o fora del
centre escolar
Mostra interès per activitats concretes
Relacions afectives positives amb adults de referència
Mostra autonomia personal
Té hàbits socials

