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La meva avia 
és la meva 

mare

No és la meva 
família 

d’acollida, 
és la meva 
família!



Adolescents acollits en AFE : Quant d’invisibles? 
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Adolescents acollits en AFE 

Millorar les relacions familiars
Acollidors
Pares i mares

Adversitats 
relacionades 

amb la hª 
familiar i la 
separació

Necessitats 
específiques

Comprensió 
característiques 
específiques de 
l’acolliment
Gestionar la historia 
familiar
Preparar-se per al futur

Necessitat 
de suport 
diferencial

Millorar les fonts de suport social
Compartir les experiències de l’acolliment

Desenvolupament 
adolescència
Fomentar l’estil de vida 
saludable



El recolzament grupal  per donar suport als adolescents 
acollits 

Enfocament 
de model de 
recolzament 

social
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1 . Coneixement i comprensió dels aspectes relacionats amb el procés d'acolliment i les seves 
implicacions (deures i drets), aspectes diferencials, situacions conflictives, recursos de la societat, 
propostes de futur, valorant la influència que tenen en l'adaptació familiar i social.   

2. Gestió de les emocions en aspectes propis de l’acolliment familiar com: la disposició d'acceptar la 
seva pròpia història, sentiments i records sobre la seva família,  disposició de mostrar respecte cap 
als pares i les circumstàncies que van causar la separació, acceptar els sentiments de ambivalència i 
incertesa, així com contactes amb els pares o les perspectives de futur.   

3. Desenvolupament d'habilitats que permeten atendre aspectes diferencials  de l’acolliment 
(història, visites, orígens, rols, relacions, etc.) i el desenvolupament positiu de l’adolescent permetent 
una millor integració  en el seu entorn.

Objectius globals del programa SAFE
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Destinataris SAFE

DESTINATARIS

Joves acollits en família extensa d’entre 12 i 16 anys:

• No es troben en situació de crisi

• Participació voluntària acceptant formar part del grup i 
respectant les seves normes 

• Preferiblement que els seus acollidors també participin del 
programa de suport als acollidors



Dimensió emocional

Dimensió 
comportamental

Dimensió cognitiva

PROCES D’ALUACIÓ

Model del disseny del programa SAFE 

Fonamentació teòrica

Objectiu general 

Fomentar el 
desenvolupament dels 
adolescents en les 
dimensions següents

Fonamentació metodològica

DIMENSIONS
DEL PROGRAMA

TEMES
DEL PROGRAMA

Ens donen la benvinguda

Què és l’acolliment i com el 
vivim?
Reconeixen l’acolliment
La meva família acollidora  i 

jo 

Els meus pares, els meus 
germans i jo
Com em puc conèixer millor

Ens cuidem una  mica

Les meves opcions de temps 
lliure
Desprès de l’acolliment

DESENVOLUPAMENT 
DELS TEMES

Introducció teòrica
Objectius
Activitats:

Temps previst
Introducció a l’activitat
Desenvolupament
Conclusions

Recursos:
Diapositives
Fitxes



Temes del SAFE Sessions

Acolliment en 

família extensa

Sessió 1. Ens donem la benvinguda

Sessió 2. Què és  l’acolliment i com el 

vivim?

Jo i les meves 

famílies: Família 

d’acollida i família 

biològica

Sessió 3. Reconeixent l’acolliment

Sessió 4. La meva família acollidora i 

jo

Sessió 5. Els meus pares, els meus 

germans i jo

Desenvolupamen

t positiu de 

l'adolescència

Sessió 6. Com puc conèixer ?

Sessió 7. Ens cuidem una mica

Sessió 8. Les meves opcions de 

temps de lliure

Futur de

l’acolliment Sessió 9. Desprès de l’acolliment...



Llibre guia didàctica

• Antecedents, estratègies, organització i 
avaluació

• Desenvolupament de les 9 sessions: 

• activitats amb diversitat de tècniques (diàlegs 
simultanis, discussió dirigida, treball en petit 
grup, estudi de casos, jocs de rol, fantasia 
guiada) 

• materials per als joves 

El Programa de FormacióRecursos didàctics SAFE







Característiques  de la implementació SAFE

CARACTERÍSTIQUES IMPLEMENTACIÓ

9 sessions d’aplicació seqüencial o flexible

Durada: 2 hores

Freqüència setmanal

Adequació horari

Espais informals de interacció

Objecte de permanència

Complementari a d’altres intervencions

Prestigiar el programa

Grups de 8 a 14 joves

Edats homogènies (12-14 o 14-16 anys) 

2 persones dinamitzadores formades en  
el programa



Grups  de 
recolzament 
de joves 
acollits

Generen 
processos de 
interacció i 
vincles 

Satisfan les 
necessitats 
psicosocials 
dels joves 
acollits 

optimitzant la 
relació 
entre necessitats 
i provisions 
socials

Valor del programa en relació a l’evolució de 
l’acolliment

+ 
Integració en un 

sistema 
d’intervencions
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