
En què consisteix la recerca 
aplicada?

La recerca pretén valorar el funcionament dels acolli-
ments familiars desenvolupats a Intress, com a entitat 
gestora a Barcelona, Lleida i Mallorca d’aquests ser-
veis, i fer propostes pel seu millorament a partir d’un 
treball de recerca aplicada.

És una recerca que té com a objectius: 
• Disposar d’una aproximació a la realitat dels ser-
veis d’acolliment per tal d’analitzar la presa de decisions 
en els canvis de mesura i de recurs de protecció o 
tancament dels procés d’acollida familiar, tant en família 
extensa com aliena, i els seus resultats.  

• Identificar elements rellevants tant en la compren-
sió com en la intervenció en els serveis per tal de valorar 
el benestar dels infants i adolescents al llarg del procés 
d’acollida.

Abast de la recerca: 
Els serveis i programes que Intress gestiona en l’àmbit 
dels acolliments, tant família aliena com en família exten-
sa, a Catalunya i les Balears. 

Com es desenvoluparà la 
recerca? 

La recerca abasta del juny del 2016 fins al desembre 
de 2017: 
A partir del Juny 2016

• Descripció dels serveis d’acolliments 

• Utilització de la tècnica del qüestionari i els grups 
de discussió en professionals d’Intress i els principals 
grups d’interès

A partir del Gener 2017
Es durà a terme el treball de camp en relació a l’objectiu 1: 

• Qüestionari dirigit als i les professionals de la xarxa 
que prenen la decisió del canvi de mesura o tancament 
de l’acolliment per tal d’analitzar els elements que inter-
venen en la presa de decisions 

• Grups de discussió amb professionals, principal-
ment dels equips de l’ICIF (Institucions Col·laboradores 
d’Integració Familiar), els EAIA (Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència) i de l’IMAS (Institut Mallorquí 
d’Afers Socials) 

En relació a l’objectiu 2: 

• Qüestionari per a infants i famílies acollidores 

• Entrevistes i grups de discussió a persones majors 
de 18 anys que van ser acollides i famílies acollidores 

• Anàlisis dels expedients de l’infant en el seu procés 
d’acollida

Com es desenvoluparà la 
recerca? 

Com influiran els resultats en 
la intervenció en els serveis i 
programes d’acolliments  
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A partir de Juny 2017
• Anàlisis de dades 

• Informe de resultats 

• Presentació i difusió dels resultats obtinguts

Aquesta recerca permetrà una millor comprensió de l’im-
pacte dels processos d’acolliment en infants i famílies, per 
tal d’orientar més adequadament el disseny de l’atenció 
social en la protecció a la infància, en els marcs legislatius 
de Catalunya i Balears i en el nou marc legislatiu que es 
desplega de la Llei Estatal 2015, i fer més eficaç la inter-
venció que cal desenvolupar des dels serveis.

La recerca també aportarà instruments i eines a les i els 
professionals que els permetran realitzar la seva tasca en 
un entorn socialment canviant i cada cop més complex i, 
a més a més, donarà valor a la seva intervenció així com 
nous reptes i il·lusions.  

Al mateix temps, contribuirà a crear un cultura tècnica 
d’anàlisi i d’intervenció entre tots els agents socials im-
plicats -els i les professionals d’Intress, a d’altres entitats 
d’acció social que gestionen aquest tipus de programes i 
les administracions públiques i els seus equips- integrant 
un coneixement que ens permetrà millorar els acolliments 
familiars.



Qui està implicat? 

L’Àrea de Coneixement d’Intress. Intress som una 
entitat sens ànim de lucre que atén a persones en risc 
d’exclusió social des de l’inici fins al final del seu reco-
rregut vital, en el moment que ho necessitin. 

Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona 
són, ambdues, administracions públiques que tenen 
encarregat el servei públic d’educació superior, la re-
cerca, la docència i l’estudi.

Co-direcció de la recerca: 

• Dra. Núria Fuentes-Peláez, professora del de-
partament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en 
Educació de la Universitat de Barcelona i del Grup 
de Recerca GRISIJ 

• Dra. Carme Montserrat, professora de la Facul-
tat d’Educació i Psicologia i investigadora de l’Ins-
titut de recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la 
Universitat de Girona

Intress a través dels serveis següents: 

• Servei d’acolliments en família aliena a Barce-
lona i Lleida, ICAA. Generalitat de Catalunya

• Servei d’acolliments en família extensa a Bar-
celona. ICAA. Generalitat de Catalunya

• Servei d’acolliments en família extensa a Ma-
llorca, ACOFAM. IMAS. Consell de Mallorca

• Servei d’acolliments en família externa i posta-
dopció a Mallorca, NIU. IMAS. Consell de Mallorca

Amb la col·laboració de:
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