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El propbsit d'aquest article és presentar 
el treball de recerca "Els mecanismes d'a- 
comodació de les famílies als seus fills 
a m b  problemes de desenvolupament", de 
la doctoranda Joana Maria Mas i Mestre, 
per a l'obtenció del DEA en el marc del 
programa de doctorat en Psicologia de la 
Facultat de Psicologia, Citncies de 1'Edu- 
cació i de 1'Esport Blanquema. 

La finalitat Última d'aquesta recerca és 
descriure i analitzar quins són els meca- 
nismes d'acomodació que duen a terme les 
famílies catalanes amb un  fill amb disca- 
pacitat per tal de crear i mantenir unes ru- 
tines diaries significatives i congruents 
tant  a m b  els seus valors i creences com 
amb els recursos i les limitacions de que 
disposen. 

Introducció 
L'adaptació de les Famílies als seus 

fills amb algun tipus de discapacitat su- 
posa per a aquestes un conjunt de can- 
vis i reptes pel que fa a la seva vida di&- 
ria; així com també representa impor- 
tants desafiaments tant per als profes- 
sionals com per als investigadors. 

En efecte, les famílies són les que, 
contínuament, en la construcció de la 
seva vida diiria familiar s'enfronten a 
situacions noves i, sovint, difícils, assu- 
meixen nous reptes, exploren noves 
possibilitats, busquen possibles solu- 
cions a noves preguntes, etc. Com ens 
recorda Rud Turnbull, pare d'un adult 
greument afectat: "els professionals van 
i vénen al llarg de la vida d'una persona 



amb discapacitat pero la familia sem- 
pre esta al seu costat"; i a continuació 
afegeix: "la vida de qualsevol familia 
que té un membre amb alguna discapa- 
citat pot ser i, de fet, és diferent de la de 
qualsevol altra familia sense cap mem- 
bre amb alguna discapacitat, pero mai 
no pot ser pitjor". 

En segon lloc, també presenta un 
nou repte per als professionals que tre- 
ballen, directa o indirectament, amb 
les famílies i amb els seus fills. Des d'i- 
nicis dels 80 i, sobretot, durant la deca- 
da dels 90 s'ha anat imposant un nou 
model de treball centrat en la familia 
que ha suposat el replantejament de les 
practiques i les polítiques d'acord amb 
una nova manera d'entendre el treball 
amb les famílies, 

A grans trets, podem dir que aquest 
model reclama: a) una major presencia 
de la familia en la presa de decisions 
pel que fa a tot el que esta relacionat 
amb el seu fill i la seva familia, b) una 
visió i valoració positiva de la familia i 
des de la familia, tant de les seves forta- 
leses, capacitat i prioritat com de les se- 
ves preocupacions i c) la familia com a 
unitat de suport (Allen i Petr, 1996). 

La decada dels 80 també va compor- 
tar un canvi i l'aparició de nous reptes 
pel que fa a la recerca sobre l'adaptació 
de les famílies. La incorporació de la te- 
oria ecologica i social, de la teoria de 
sistemes i de la teoria de l'estrits fami- 
liar (Hauser-Cram, P.; Erickson, M.; 
Shonkoff, J. et al., 2001) juntament 

J 
amb els canvis de paradigmes que es vi- 
vien en la concepció de la naturalesa M " social del desenvolupament (Bronfen- 
brenner, 1987; Rogoff, 1990; Kaye, 

1986; entre d'altres) propiciaren un 
canvi en el focus de la recerca, que 
passa de centrar-se en al10 patologic a 
comencar a preguntar-se per l'entorn i 
el funcionament familiar (Gallimore et 
al., 1989). 

Ja al 1983 Crnic, Friedrich i Grenn- 
berg es fan resso d'aquesta situació i 
suggereixen el canvi quan afirmen que 
"el funcionament familiar no pot ser 
considerat simplement com una respos- 
ta al retard del seu infant; sinó que és 
molt més significatiu considerar l'adap- 
tació de la familia com una resposta me- 
diatitzada pels recursos d'afrontament 
disponibles i influenciada pels entorns 
ecolbgics de la familia" (p. 114). 

La aportació d'aquests models ha es- 
tat cabdal en la manera d'entendre l'a- 
daptació de les famílies i que l'explica- 
ció d'aquesta adaptació no s'esgota en 
les característiques de l'infant sinó que 
és imprescindible coneixer tant el fun- 
cionament familiar com el context on 
aquest es dona. 

Les recerques actuals sobre adapta- 
ció familiar també han posat de mani- 
fest que a través del temps, els pares re- 
alitzen acomodacions en les rutines 
diiries, que la capacitat dels pares de 
respondre a les diverses necessitats de 
crianca dels seus fills es desenvolupa i 
que les estrategies d'afrontament i de 
suport social s'enforteixen i que, per 
tant, augmenta la capacitat de la famí- 
lia a l'hora de proporcionar uns entorns 
apropiats per al desenvolupament. 

Un dels estudis longitudinals que ha 
tingut major impacte pel que fa a la 
comprensió del funcionament familiar 



i la construcció de les rutines dihries de 
les famílies, en el camp de les persones 
amb discapacitat, ha estat el que han 
dut a terme Ronald Gallimore i el seu 
equip de la Universitat dlUCLA (Galli- 
more et al., 1986, 1993, 1996). 

Aquest grup d'investigadors realitza- 
ren un estudi longitudinal amb 102 fa- 
mílies que tenien un fill amb proble- 
mes de desenvolupament a les edats de 
3, 7 i 11 anys. A grans trets podem dir 
que els objectius generals de la recerca 
eren coneixer, comprendre i analitzar: 
a) com les famílies construien les seves 
rutines dihries, b) quins eren els meca- 
nismes d'acomodació que aquestes fa- 
mílies duien a terme per tal de poder 
crear i mantenir les seves rutines diiries 
i c) quin rol jugaven els valors, les cre- 
ences i les fites, tant personals com de 
la comunitat, en aquest procés. 

Aquests autors proposen un enfoca- 
ment que anomenen "ecocultural" i 
suggereixen que les famílies responen 
activament a les circumsthncies en quil 
viuen, i que construeixen i organitzen 
ambients que els permeten atribuir 
sentit i orientar les seves vides. 

El treball de recerca que es presenta 
a continuació segueix aquesta línia in- 
vestigadora impulsada per lionald Ga- 
llimore i els seus col.legues de la Uni- 
versitat dlUCLA (EUA), i s'emmarca, 
per tant, dins de l'enfocament ecocul- 
tural. 

En aquest sentit, la finalitat Última 
de la nostra investigació és coneixer i 
interpretar quins són els mecanismes 
d'acomodació que duen a terme les fa- 
mílies catalanes amb un infant amb 

discapacitat; acomodacions que els 
permetran poder crear i mantenir unes 
rutines dihries significatives i con- 
gruents amb els seus valors, creences i 
fites tant personals com socials. 

Tenint present aquesta finalitat Últi- 
ma, que coincideix amb l'objectiu ge- 
neral del projecte de tesi, s'ha conside- 
rat adient que la primera fase del pro- 
jecte fos l'adaptació dels instruments 
que foren emprats en l'estudi original 
(Gallimore et al., 1986, 1993, 1996) a la 
nostra població catalana, realitzant 
una primera prova pilot amb un grup 
de vuit famílies de l'hrea de Barcelona 
(projecte de recerca - tesina). 

En aquest moment, la recerca es tro- 
ba en la fase de recollida de dades d'a- 
questa primera prova pilot. És per 
aquest motiu que hem considerat 
oportú que en aquest article es presen- 
ti, en primer lloc i d'una manera molt 
breu, el marc tebric en el qual ens ba- 
sem i, en segon lloc, els instruments i 
el procediment que fem servir; deixant 
per a més endavant els resultats i les 
conclusions. No voldríem concloure 
l'article sense abans fer un petit esment 
de quines són les implicacions que, a la 
nostra manera d'entendre, es deriven 
tant de l'enfocament ecocultural com 
del projecte. 

L'enfocament ecocultural 

Tal com hem posat de manifest a 
l'apartat d'introducció, la idea fona- 
mental de l'enfocament ecocultural és 
que les famílies responen activament a 3 
les circumsthncies en qu6 viuen cons- e 

E truint i organitzant ambients que do- = 
nen sentit i direcció a les seves vides. 



En conseqüilncia, aquest enfocament 
suggereix que: 

"La tasca de major adaptació que 
ha de fer una familia, tingui o no un 
fill amb discapacitat, és la creació i el 
manteniment [per tant és un procés] 
d'unes rutines diaries significatives 
i congruents amb el seu ninxol eco- 
cultual [és a dir, amb un conjunt de 
factors ecologics i culturals] i a través 
de les quals organitzen i donen for- 
ma a les activitats que ofereixen al 
seu fill i, en definitiva, al seu desen- 
volupament." 

(Gallimore et al., 1986). 

Fent una lectura rapida d'aquesta 
primera aproximació a l'enfocament 
ecocultural, podem remarcar com a ele- 
ments interessants a comentar els se- 
güents: la noció de familia que defen- 
sen, l'adaptació de les rutines diiries 
com a focus d'anilisi o tema central i el 
valor del ninxol ecocultural com a 
marc on té lloc la vida familia. 

Des d'aquest enfocament, les famílies 
són enteses com a agents proactius i 
conscients que donen forma a les seves 
vides, i no com a simples víctimes de les 
forces implacables, tant socials com 
economiques (Weisner, 1984). Per a 
aquests autors les famílies no tenen tan 
sols una determinada ecologia i unes de- 
terminades rutines diiries al seu voltant; 
és a dir, no existeixen merament dins 
d'un entorn sinó que elles també cons- 
trueixen i donen forma a la seva ecolo- 
gia familiar i les seves rutines diiries. 

Un altre aspecte que se'n despriln és 
que la familia també és analitzada a 
proposit del que significa per al desen- 

volupament dels seus membres, ates 
que és a través de les rutines diaries i de 
les activitats i interaccions que hi te- 
nen lloc que les famílies afavoreixen o 
modulen el desenvolupament dels seus 
infants. 

Ara bé, aquestes rutines diaries i les 
interaccions que en aquestes tenen lloc 
no es donen en el buit social; sinó que 
prenen forma a partir d'una determina- 
da base; a partir d'un determinat nin- 
xo1 ecocultural amb unes determinades 
característiques ecologiques i culturals 
(vegeu la figura 1). 

fis a dir, els pares construeixen i 
adapten les seves rutines diiries d'a- 
cord amb una ecologia material (com, 
per exemple, els ingressos de la familia, 
l'habitatge, el seu l'entorn geografic i 
físic, etc.) i uns recursos i unes limita- 
cions socials (és a dir, els recursos i les 
limitacions que la seva societat -con- 
cretament, la seva classe social- dispo- 
sa). L'ús d'aquests elements ecologics 
vindra sempre donat segons els valors, 
les creences i les fites propies de cada 
familia (i de la seva societat) pel que fa 
al desenvolupament i la cr ian~a dels 
seus fills, a la seva vida en familia, a les 
seves conviccions religioses i als mo- 
dels de societat que tenen (Weisner, T.; 
Gallimore, 1994). 

Totes les famílies construeixen ruti- 
nes, les quals esdevenen "el teixit propi 
de la vida diaria" (Berheimer; Keogh, 
1995) i son estables, significatives i sen- 
sibles a les necessitats de tots els mem- 
bres de la familia. Quan diem estables 
ens referim al fet que estan basades en 
els calculs de la familia sobre al10 que 
és possible i realista, és a dir, en al10 



que segons la seva ecologia familiar es 
pot fer. A més, les rutines han de ser 
significatives i han de respondre a les 
creences, els valors i les fites tant de la 
familia com de la societat; en aquest 
sentit hem de remarcar que, si bé no 
totes les rutines són possibles, tampoc 
totes les rutines possibles són accepta- 
des per les famílies. En tot aixa, les ruti- 
nes han de respondre a la singularitat i 
les necessitats de tots i cada un dels 
seus membres i, per tant, han de ser 
sensibles a aquestes. 

En resum, aquests autors afirmen 
que les famílies, a través dels escenaris 
d'activitat de la vida diiria, posen a l'a- 
bast dels infants oportunitats d'apre- 
nentatge i que, precisament, és en les 
rutines diiries on es reflecteixen les 
creences, els valors i les fites, així com 
també les limitacions i els recursos del 
seu entorn familiar i social. I, per tant, 
per tal que puguin organitzar aquestes 
rutines i que siguin significatives, esta- 
bles i congruents és necessari que les fa- 
mílies duguin a terme uns processos 
d'acomodació. 

L'interes per l'adaptació de les rutines 
dihies esdevé una característica de les re- 
cerques sobre desenvolupament, que es 
pregunten pels elements que influencien 
el desenvolupament de l'infant, com ara 
el context cultural, els objectius i les fites 
dels pares, l'adaptació de la familia, les 
rutines diiries i els marcs de comporta- 
ment, les ensenyances i aprenentatges 
individuals i de grup. 

Segons aquests enfocament, els pro- 
cessos d'acomodació són comuns a to- 
tes les famílies, amb o sense fills amb 
discapacitat, i responen totes a un pro- 

jecte familiar que es pretén durador. 
Les acomodacions a les activitats dii- 
ries tenen lloc normalment i al llarg de 
la vida; tot i que varia el tipus i la inten- 
sitat segons el moment en que es doni 
(per exemple, les necessitats i les carac- 
terístiques que una familia té quan el 
seu fill té tres anys són molt diferents 
de les que aquesta mateixa familia 
tindra quan el seu fill tingui 12 anys, 
malgrat que segueixi amb el mateix 
projecte familiar). 

A partir d'aquest marc teoric, Galli- 
more i els seus col.legues iniciaren la re- 
cerca amb aquesta pregunta: "Com les 
famílies construeixen i mantenen les 
rutines diiries al llarg de la seva vida 
perque aquestes siguin significatives 
per a elles i s'ajustin als seus recursos, 
habilitats i necessitats, disponibles tant 
per als membres de la seva família com 
per a la comunitat?" (The Ecocultural 
Scale Project, 1997, p. 7). 

Com a resultat del primer estudi de 
Gallimore et a1.(1986), i a partir d'un 
estudi anterior dut a terme per Weisner 
(1984), aquest grup d'investigadors van 
identificar deu dimensions o categories 
que reflecteixen aquests "processos d'a- 
comodació"; aquestes dimensions van 
ser emprades en els dos estudis poste- 
riors (vegeu el quadre 1). Com a con- 
clusions generals de l'estudi longitudi- 
nal, remarcaren que: a) totes les dimen- 
sions queden reflectides en les narrati- 
ves dels pares; ara bé, el que varia és la 
intensitat i la tipologia de les acomoda- 
cions, que són més intenses i menys 
nombroses quan els infants tenen tres 
anys; b) que la significativitat o la 
valencia d'un determinat aspecte del 
seu nínxol ve donat pel valor i per 1'6s 



que la familia en fa -sense que es pu- 
guin qualificar com a elements bons o 
dolents-, i c) els valors, les creences i 
les fites familiars són les que guien i 
orienten les decisions de les famílies. 

Projecte de recerca 
Tal com hem posat de manifest en la 

introducció d'aquest article, en aquests 
moments la nostra recerca esta centra- 
da en l'adaptació dels instruments 
"ecoculturals" a la nostra població cata- 
lana. Per tant, se'ns fa impossible poder 
apuntar aquí ni una descripció minu- 
ciosa de la mostra ni els resultats i les 
conclusions més significatius de l'estu- 
di. Ara bé, el que sí que considerem im- 
portant és descriure els instruments (un 
qüestionari i una entrevista) que hem 
adaptat i estem validant socialment i el 
procediment seguit tant per a l'adapta- 
cio dels instruments com en la seva po- 
sada en prictica en la prova pilot. 

L'objectiu de la prova pilot és doble: 
per una banda, pretén posar en practica 
aquests instruments i poder analitzar 
fins a quin punt s'adapten a la nostra 
societat; i, per una altra, pretén conei- 
xer si es donen les mateixes dimensions 
o categories de la recerca original o, per 
contra, en sorgiran de noves o amb 
graus diferents. 

Mostra 
La mostra de la prova pilot esta for- 

mada per 8 famílies que tenen un in- 
fant amb discapacitat d'entre 3-5 anys i 
que assisteixen a un centre d'atenció 
precoc de l'area metropolitana de Bar- 
celona. De moment, la proporció de 

g participació de pares i mares és la ma- 
8 teixa. 
e 

Instruments 
Qüestionari ecocultural 

Aquest és un qüestionari d'autoapli- 
cació per a les famílies, que han de res- 
pondre abans que tingui lloc l'entrevis- 
tal i que té per objectiu recollir una de- 
terminada informació sobre la situació 
familiar actual. 

Esta format per nou apartats amb les 
informacions següents: informació ge- 
neral sobre la familia, sobre el pare i so- 
bre la mare; informació sobre rutines 
diiries: transport i cura de l'infant, in- 
formació sobre els germans, xarxes de 
suport social, serveis de la familia i de 
l'infant, recursos financers. 

Passar aquest qüestionari abans de 
l'entrevista ens ajudar& i permetri que 
ens la prepararem millor i que la pu- 
guem contextualitzar; a més, ens estal- 
viarem totes aquelles preguntes que 
són merament informatives i, així, po- 
drem aprofundir en aquells temes que 
els preocupen més o que han quedat 
poc clars en les respostes. 

A mes, si fem servir aquest instru- 
ment amb totes les famílies també ens 
assegurem que una determinada infor- 
mació és recollida en totes les famílies. 

Entrevista ecocultural 
Es tracta d'una entrevista semioberta 

amb els pares amb la finalitat d'oferir- 
10s l'oportunitat que ens expliquin la 
seva prbpia historia, amb les seves pa- 
raules, sobre com organitzen i expli- 
quen les seves experiencies, i d'una for- 
ma narrativa i personal. La durada de 
l'entrevista és d'una hora i mitja apro- 
ximadament. 



L'entrevista consta de dues parts: 
D'una banda, es proposa als pares un 

conjunt de temes que giren al voltant 
de les deu dimensions o categories 
(quadre 2); a partir d'aquí els pares co- 
mencen a explicar la seva histbria. Per 
tal d'assegurar-nos que tots els temes 
queden coberts durant l'entrevista es 
disposa d'un esquema -un guió per a 
cada dimensió amb els temes més relle- 
vants i sobre els quals ens interessa que 
parlin. Gricies a la informació que te- 
nim del qüestionari és molt més senzill 
i natural iniciar la conversa en qualse- 
vol de les dimensions. 

Per altra banda, també es demana als 
pares que ens expliquin un dia labora- 
ble normal i un dia festiu, des que es 
lleven fins que se'n van a dormir. 

Procediment 
Adaptació dels instruments 

Els instruments han estat tradu'its i 
adaptats, prenent com a referent les ba- 
ses que Meyer, L.; Eichinger, J.; Park- 
Lee, S. (1987) proposaren per duu a ter- 
me el que s'anomena la validació social 
d'instruments; tot i que aquests autors 
se centren més en l'imbit educatiu, és 
el que hem trobat que millor s'adapta a 
les nostres necessitats; un altre motiu 
d'aquesta elecció ha estat l'aprovació 
dels autors per seguir aquest model. 

Els passos seguits per a l'adaptació 
del qüestionari han estat els següents: 

a) Traducció dels materials al catal& a 
cirrec de la doctoranda i dues tra- 
ductores més (que no eren expertes 
en el tema). 

b) Primera adaptació a la nostra reali- 
tat social a cirrec de la doctoranda i 
del director de tesi, el Dr. Climent 
Giné i Giné. 

c) Revisió dels instruments a cirrec de 
quatre experts en el tema de família 
i discapacitat i de dues famílies - 
concretament, dues mares- que te- 
nen un fill amb discapacitat. 

d) Recollida dels suggeriments i les ano- 
tacions aportades pel judici d'expert. 

e) Anhlisi i valoració d'aquells canvis 
que s'han cregut convenients a par- 
tir de la bibliografia existent i en 
concordanca amb la nostra cultura. 
a. Pel que fa al qüestionari, s'han re- 

alitzat canvis en 24 de les 71 pre- 
guntes que tenia el qüestionari. 
L'apartat que ha necessitat més 
adaptacions ha estat el de recursos 
econbmics, atPs que en la nostra 
cultura no esta ben vist preguntar 
directament pel sou dels pares. 

b. Pel que fa a l'entrevista, s'han 
apuntat nous temes que podien ser 
d'interes, com ara.... 

Pel que fa a la prova pilot amb les fa- 
mílies, el procediment seguit ha estat el 
següent: 

a. Primer contacte amb els centres 
d'atenció precol i explicació de la 
recerca, sol.licitant la participació de 
les famílies que ells atenen i que 
compleixen els criteris d'inclusió. 

b. Entrevista informativa amb les fa- 
mílies on, a més d'explicar la recerca 
i firmar el consentiment informat, ja 
es procedeix al lliurament del qües- 
tionari (s'hi adjunta un full de valo- 
ració d'aquest). 

c. Anilisi del qüestionari i preparació 
de l'entrevista amb els pares. 

d. Realització de l'entrevista amb els 
pares. Aquesta és gravada. E e. Lliurament de la transcripció de U z 
l'entrevista als pares, perqui. puguin 
corroborar que el que est& escrit és el 
que ells van explicar. 

213 ) 



f. Analisi de l'entrevista i del qiiestio- 
nari conjuntament seguint el model 
de codificació proposat pels matei- 
xos autors (The Ecocultural Scale Pro- 
ject, 1997). 

Consideracions finals 
Per finalitzar aquest treball sembla 

oportú fer algunes consideracions, a 
partir de la tasca desenvolupada fins 
ara, que reflecteixen alguns dels punts 
més rellevants de l'enfocament ecocul- 
tural i les implicacions que aquest pot 
tenir en la practica professional; consi- 
deracions que s'han de prendre amb 
cautela, ates el moment de desenvolu- 
pament en que es troba la recerca. 

En la introducció de l'escrit posavem 
de manifest el canvi de paradigma que, 
a inicis dels anys 80, hi va haver en la 
manera d'entendre les famílies; i, per 
tant, en la manera de treballar amb 
elles i els seus infants. 

Keconeixer que els pares son agents 
actius i que adapten, exploren i nego- 
cien el seu entorn per tal de poder crear 
unes rutines diiries significatives i con- 
gruents amb els seus valors i creences 
ens porta a emfatitzar l'autonomia en 
les seves capacitats i en la presa de deci- 
sions; ens porta a reconeixer que hi ha 
un projecte familiar al darrere de totes i 
cada una de les seves accions i que, com 
a professionals, tenim l'obligació de 
conllixer-10 i respectar-10. 

Aquesta manera d'entendre la famí- 
lia des de l'enfocament ecocultural lliga 
totalment amb el nou model de treball ' que des de les associacions de pares es s 

s reclama des de fa ja massa temps. 

Per tant, hem de deixar de banda la 
idea que les famílies son simples recep- 
tores de les nostres intervencions com 
a professionals i hem de comencar a 
considerar la seva veu com a part im- 
portant i imprescindible de la nostra 
tasca professional. 

Una altra de les conseqiiencies més 
notbries que es desprenen de l'enfoca- 
ment ecocultural és que si sabem que 
els pares guiats pels seus valors i les se- 
ves creences organitzen les activitats 
que s'ofereixen als seus infants com a 
contextos de desenvolupament, ales- 
hores, sera molt més efectiu i eficient 
dissenyar intervencions que treguin 
profit de les característiques culturals ja 
existents abans que intentar crear nous 
repertoris o contextos (Tharp i Galli- 
more, 1988; Tharp i Wetzel, 1969). 

A més, tal com Weisner i Gallimore 
(1994, p. 19) afirmen: "les rutines dia- 
ries familiars són el punt de contacte 
entre els individus i l'entorn cultural i 
ecologic que l'envolta. Per a les famí- 
lies, el marc que proporcionen les ruti- 
nes diaries són "solucions" que han 
creat i han elaborat amb molt d'es- 
forg". És així que les rutines diaries es 
presenten com un punt de partida per 
comencar a treballar. 

Finalment, considerem que els ins- 
truments que s'empren en l'estudi (so- 
bretot l'entrevista) ens poden ser de 
gran ajut per tal d'obtenir una "foto- 
grafia" més amplia i fidel de la situació 
familiar. Quan els pares ens descriuen 
les seves rutines diiries ens estan reve- 
lant les alternatives que consideren, els 
problemes que expressen i els compro- 
misos que assumeixen; i, per tant, ens 
estan indicant i reclamant unes deter- 
minades planificacions i intervencions. 
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Subsistencia 
La resiliencia de la subsistencia base de la família 

Aquesta dDimensiÓ compren tant la disponibilitat dels ingressos familiars, el treball i I'economia familiar, com I'actitud 
dels pares vers la seva carrera i el seu treball. El terme "Resilencia" inclou tant estats emocionals com elements 

objectius com ara seguretat, estabilitat, flexibilitat, salut i la seva confiansa en múltiples fonts de suport. 
Serveis 

L'ús dels serveis socials aue fa la família 
Aquesta Dimensió compren el nombre i la tipologia de serveis emprats per I'infant, inclosa I'escola i les ter;pies, el 

finan~ament o els recursos d'aquests serveis, i la resposta de la famiiia front a aquests serveis. 
Casa, llar 

L'estructuració de I'ambient familiar 
Aquesta dDimensiÓ compren els canvis estructurals de la casa, canvis de col.locació de la casa i la seguretat i conve- 

niencia dels vemats. 
Tasques domestiques 

La auantitat de treball domestic i cura de I'infant 
Aquesta dDimensió compren la complexitat de la cura de I'infant i de les tasques de la casa, així com el nivell 

d'assistencia disponible dins i fora de casa. 
Connexió 

La connexió de la família. 
Aquesta dDimensiÓ compren les preocupacions i els interessos dels pares sobre la relació 

entre germans i I'entorn dels seus fills. 
Xarxes per a no discapacitats 

L'ús de I'infant de les xarxes Der a no disca~acitats 
Aquesta dDimensiÓ compren les creences de la família sobre la integració, així com les experiencies actuals en xarxes 

per a persones sense discapacitat. 
Xarxes per a persones amb discapacitat 

La im~licació de I'infant en xarxes Der a oersones amb disca~acitat 
Aquesta Dimensió compren les creences de les famílies sobre la protecció social, les experiencies de I'infant amb els 

iguals amb discapacitat, la relació de la família amb els professionals 
Diversitat 

La diversitat de les influencies culturals familiars 
Aquesta dimensió compren la diversitat de les xarxes socials de la família, els seus veinats, i I'escola de I'infant. 

suport 
La varietat i la ouantitat d'assistencia 

Aquesta dimensió compren les xarxes de suport social, el suport i la participació religiosa, i les fonts d'informació no 
professionals. 
Informació 

L'ús de la informació dels  rof fes si on als 
Aquesta dimensió compren la quantitat d'informació rebuda pels professionals i la quantitat de temps que dediquen a 

cercar-la. 

Quadre 1. Les 10 dimensions ecoculturals 

ABSTRACT 

El propósito de este articulo es pre- 
sentar el trabajo de investigación "Los 
mecanismos de acomodación de las fa- 
milias a sus hijos con problemas de de- 
sarrollo", de la doctoranda Joana Maria 
Mas i Mestre, para la obtención del 
DEA en el marco del programa de doc- 
torado en Psicologia de la Facultad de 
Psicologia, Ciencias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna. 

La finalidad última de esta investiga- 
ción es describir y analizar cuales son 
10s mecanismos de acomodación que 
llevan a cabo las familias catalanas con 
un hijo con discapacidad para crear y 
mantener unas rutinas diarias significa- 
tivas y congruentes tanto con sus valo- 
res y creencias como con 10s recursos y 
las limitaciones de que disponen. 

e * . .  



Le but de cet article est présenter le 
travail de recherche "Les mecanismes 
d'accommodation des familles vers 
leurs enfants avec des probl6mes de dé- 
veloppement", de la candidate au doc- 
torat Joana Maria Mas i Mestre, pour 
l'obtention du DEA au cadre du pro- 
gramme de doctorat en Psychologie de 
la Faculté de Psychologie, Sciences de 
llEducation et de llSport Blanquerna. 

La finalité ultime de cette recherche 
est décrire et analyser quels sont les me- 
canismes d'accommodation qui por- 
tent a terme les familles catalanes avec 
un enfant discapacité pour créer et 
maintenir des rutines quotidiennes sig- 
nificatives et congruentes avec leurs va- 
leurs et créances aussi qu'avec les res- 
sources et limitations qu'elles aient. 

e . . .  

The aim of this article is to present 
the research work "Mechanisms of ad- 
justment in families with children with 
developmental problems," written by 
the Doctorate student Joan Maria Mas i 
Mestre to obtain the DEA in the frame- 
work of the Doctorate Programme in 
Psychology of the Blanquerna Faculty 
of Psychology and Educational and 
Sports Sciences. 

The final aim of this research is to 
describe and analyse what adjustment 
mechanisms Catalan families with a 
child with disability resort to in order 
to create and keep daily routines, signi- 
ficant and congruent both with their 
values and beliefs and with their re- 
sources and limitations. 


