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PREINFANT
Neix l’any 1997. 24 anys d’experiència

Programa d’acompanyament a la
maternitat que atén a dones
embarassades i/o amb infants 0-3 que
es troben en situació de vulnerabilitat
psicosocial per diferents
circumstàncies:

•
•
•
•
•
•

Maternitat prematura (mares joves adolescents)

•
•

Gran precarietat econòmica

•
•

Violència masclista

Drogodependències i/o alcoholisme
Salut mental
Diversitat funcional
Monomarentalitat
No tenir un entorn familiar contenidor
(emocional/relacional)
Històries familiars marcades pels maltractaments
i/o abusos
Immigració, sovint en situació administrativa
irregular

La nostra
mirada…

Des del programa treballem per a què les dones puguin
fer front a la seves maternitats amb el màxim de
recursos emocionals, educatius i socials possibles.

VINCLES-CURES-XARXES
Sabem, per què nombrosos estudis així ho avalen, que
per a què una dona pugui gestar adequadament i per
què un infant pugui desenvolupar-se de forma
saludable, ambdós necessiten trobar-se en una situació
de seguretat tant pel que fa a la cobertura de les seves
necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació, son,
higiene, etc., com pel que fa a les seves necessitats de
cura i suport emocional.

Però què
passa quan
això no és
així?
Què passa
quan no
tenen
garantida la
cobertura
d’aquestes
necessitats
fonamentals?

Doncs que tot aquest procés de
maternitat i criança i de
desenvolupament infantil queda
inevitablement compromès.

Des de Preinfant treballem a diari per transformar
vulnerabilitats en resiliències.
El desenvolupament de vincles segurs és la clau que
protegeix les persones d’aquestes vulnerabilitats
amb les que han de conviure a diari.
Per això a Preinfant utilitzem el vincle de manera
transversal al llarg de tot el procés d’intervenció.
Com a professionals ens vinculem a les famílies per a
què aquestes se sentin segures i, al seu torn, puguin
també desenvolupar vincles segurs amb les seves
criatures.
I tot això requereix d’un treball intens, molt acurat i
sobretot molt especialitzat.

El VINCLE
com a
factor clau
de
protecció

A través del nostre model d’intervenció
socioeducatiu

I això
com ho
fem?

1. PREVENTIU DES DE L’EMBARÀS
2. ATENCIÓ INDIVIDUAL i ÚNICA PROFESSIONAL REFERENT per
família
3. PLANS DE TREBALL específics per a cada etapa: embaràs i
desenvolupament de l’infant 0-3
4. ACCESSIBILITAT en la incorporació al programa
5. FLEXIBILITAT en l’atenció
6. RECURS PONT i TREBALL EN XARXA
7. ALTRES recursos complementaris: Pisos Maternoinfantils, Web
preinfant.org, MésQRoba

Perquè
atenem
des de
l’embaràs?

Per què treballant des de l’embaràs afavorim el
vincle mare/infant des del primer moment.

La majoria dels embarassos que atenem no han
estat planificats ni desitjats. Cal explorar
possibilitats i dificultats, revisar models de criança
de les famílies d’origen i treballar per la construcció
de models saludables per a les seves criatures.
Tot això facilita que es puguin anar construint
factors protectors des de l’embaràs i de cara a la
futura criança.
Atendre des de l’embaràs facilita també el vincle de
la família amb la professional i l’aliança terapèutica.

L’eix central de la nostra metodologia és l’acompanyament
socioeducatiu, on la relació interpersonal i professional amb
les dones és l’eina principal.
Les dones que atenem arriben amb situacions de forta
vulnerabilitat i amb un gran desconeixement dels serveis.
Des de l’acompanyament individual i familiar anem adaptant
la nostra intervenció “a mida” en funció de les necessitats de
la família, la demanda, les situacions que van sorgint al llarg
del procés...
Tenir una referent única facilita la confiança i l’estabilitat a la
família i afavoreix l’aliança terapèutica.
La intervenció individual és un pas pont cap a l’apoderament
abans de poder passar al treball grupal i comunitari.

Perquè atenem
amb
una
referent única i
individualment?

Perquè oferim
màxima
facilitat en
l’accés al
programa?

Per què treballem amb un període de temps de la vida,
l’embaràs, que “no entén de llistes d’espera”.
L’accessibilitat al nostre programa es pot fer de manera
particular per part de les dones a través del WhatsApp, el
web, telefònicament i/o presencialment.
Molts dels casos que ens arriben de manera particular no
son coneguts per la xarxa social. Des del programa els
atenem i treballem per que s’hi vinculin.
Quan es tracta de derivacions dels serveis, establim un
protocol àgil i senzill.
Pel que fa al perfil d’accés al programa, l’únic criteri
d’exclusió és la voluntarietat de la dona.

Perquè
treballem amb
plans de
millora
individuals?

Per què ens permet establir uns objectius i uns acords consensuats amb
la família, una temporalitat i un compromís.
Ens marca el rumb de la feina a seguir i ens dona, a ambdues parts, un
marc que ens situa i ens responsabilitza del procés. Alhora ens permet
avaluar la feina feta juntament amb la família.
Cada pla té en compte la situació de la dona i el moment de
desenvolupament de l’infant i busca donar resposta a les necessitats de
cada moment.
PM1 – embaràs

PM2 0-6

PM3 7-16

PM4 17-36

Els plans es coordinen i complementen amb els d’altres serveis que
també treballen amb la família, com Serveis Socials, EAIA, etc.
Treballar el vincle mare-nadó i el vincle de la família amb la comunitat
és l’objectiu principal de qualsevol pla de treball.

A Preinfant ens adaptem a les necessitats i situacions
de la família al llarg de tot el procés d’intervenció,
oferint:
•

Flexibilitat en el context d’intervenció (domicili, carrer,
despatx...)

•

Flexibilitat en la periodicitat de les visites (setmanals,
quinzenals, mensuals...)

•

Flexibilitat en els horaris de les visites, adaptant-se a les
agendes de les famílies.

•

Comunicació amb la seva referent, telefònicament i per
WhatsApp, sempre que les famílies ho necessitin.

Per què oferim
màxima
flexibilitat
en
l’atenció?

Per garantir la protecció dels seus drets, molt
especialment els dels infants.
Per evitar la multi intervenció i la duplicitat de
serveis.
Des de Preinfant treballem per què la família
conegui la xarxa de serveis tant pública com
d’entitats socials i l’acompanyem per a què s’hi
vinculi.
En ocasions els serveis ens complementem i per
això, després d’un temps de treball conjunt amb la
família, fem un tancament i ens retirem.

Perquè
treballem
en
xarxa
i
especialment
amb
serveis
socials?

Què més
oferim?

•

Pisos d’Inclusió Maternoinfantil

•

Web: preinfant.org

•

Espai familiar MésQRoba

“Tota mare, pare, família que rep recolzament afectiu i té
un suport social, pot oferir millors braços”
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