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RESUM 

Actualment, el problema social de l’empresonament afecta a una part important de la nostra 

població. D’aquest conflicte se’n deriven un seguit de conseqüències a nivell judicial, social, 

econòmic i familiar. Sovint parlem de la importància de l’impacte sobre una persona pel fet 

de ser privada de llibertat i els efectes nocius que genera aquesta situació per a qualsevol ésser 

humà. No obstant, oblidem el seguit d’actors implicats en aquesta decisió judicial, entre els 

quals trobem els fills dels interns, que són víctimes indirectes i oblidades del sistema 

penitenciari. 

L’estudi presentat a continuació té com a objectiu principal analitzar les conseqüències 

col·laterals que recauen sobre els infants derivades de l’empresonament d’un dels seus 

progenitors. Així doncs, a través d’una metodologia qualitativa, s’aprofundirà en tres 

qüestions relacionades amb l’àmbit escolar: les conductes disruptives, l’absentisme escolar i 

l’obeïment de les normes a l’escola. 

Paraules clau: empresonament, progenitor, conseqüències col·laterals, absentisme escolar, 

conductes disruptives, normes a l’escola. 

ABSTRACT 

Imprisonment is a social problem that affects an important part of our population nowadays. 

There are several consequences at a legal, social, economic and familiar level that arise from 

this conflict. Because of the loss of freedom and the toxic effects that this supposes to the 

captive person, often times it is thought that incarceration only impacts the prisoner. 

However, we forget other persons affected by this legal decision. Among them, we find their 

offspring, which are indirect victims and forgotten of the penitentiary system. The main 

objective of this study is to observe the collateral consequences that affect children under the 

above mentioned circumstances. Thus, the following three questions related to school will be 

approached in a qualitative manner: disruptive behaviors, school truancy and appropriate 

following of the school rules. 

 

Key words: Imprisonment, progenitor, collateral consequences, school truancy, disruptive 

behaviors, school rules. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Dins de les repercussions negatives de l’empresonament, sovint pensem en la persona privada 

de llibertat i reflexionem sobre el patiment que aquesta privació comporta en qualsevol ésser 

humà. No obstant, també cal tenir en compte les conseqüències que recauen sobre la família, 

que acostuma a ser un col·lectiu arraconat. Aquest treball, precisament, pretén analitzar 

l’efecte que provoca aquesta situació en els fills de l’empresonat/da, víctimes indirectes, 

importants i sovint oblidades. A més de la rellevància social d’aquest tema, en aquesta 

investigació es troba present una motivació personal. Fa quatre anys que treballo com a 

monitora en un Projecte Social vinculat a una Fundació esportiva a Barcelona. Aquest 

Projecte es troba instaurat a les escoles que, per confidencialitat, anomenarem escoles x i y. 

Els centres estan ubicats a un barri problemàtic i marginal situat a la perifèria de la capital 

catalana. Ambdues escoles compten amb un alumnat provinent de cultures molt diverses i que 

es troba en risc d’exclusió social
1
. Aquests centres estan compostos principalment per 

famílies d'ètnia gitana i famílies immigrants provinents de Pakistan, la Índia i el Marroc. El 

xoc cultural conjuntament amb la situació de pobresa i marginalitat social que pateixen la 

majoria d'aquestes famílies provoquen un seguit de problemes socials existents al barri. De 

l’ampli ventall de conflictes a analitzar, el treball es centrarà, com hem comentat 

anteriorment, en l’impacte sobre els infants de les escoles x i y que han patit l'empresonament 

d'un dels progenitors. Específicament, s’han elaborat tres hipòtesis amb la finalitat de 

verificar-les al llarg d’aquest estudi. Les hipòtesis són les següents: 

 Hipòtesi 1: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat tenen conductes 

disruptives observables a l’escola.  

 Hipòtesi 2: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat tenen majors dificultats 

per obeir les normes a l’escola. 

 Hipòtesi 3: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat pateixen més 

absentisme escolar. 

 

La metodologia emprada per a demostrar aquestes hipòtesis ha estat qualitativa, a partir de 

l’observació dels infants i les seves conductes a l’escola, recolzada amb entrevistes a 

professionals vinculats a aquests nens. 

                                                           
1
 Així ha estat valorat pel Projecte Social, que s’ha creat per oferir un servei esportiu als nens amb risc d’exclusió 

social.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 La importància de la família 

 

La família és l'estructura en la qual neixen les emocions dels individus, on es creen els vincles 

afectius i els valors. A la família és on es produeixen els processos bàsics: l'expressió de 

sentiments, la personalitat i els patrons de conducta (Suárez & Moreno, 1965). 

Durant la infància
2
, el primer context en el que els nens es desenvolupen és en la família. Els 

llaços afectius i el sentiment d’unió als pares és el mètode per desenvolupar eines per 

l’adaptació social, intel·ligència emocional i autoconfiança. L’escola i la família són les dues 

institucions socials amb major repercussió en la vida de l’infant i són, com a conseqüència, 

les més influents en la creació de la personalitat. Els pares, els mestres i el grup d’iguals són 

les figures decisives en el procés de socialització dels nens al llarg de la seva infància. A 

través de la interacció amb aquestes figures, els nens aprendran a comunicar-se, entendran les 

normes de conducta i aniran assimilant i adquirint els valors. L’entrada a l’escola amplia 

l’entorn social del nen. Tanmateix, la influencia familiar segueix sent el factor determinant de 

la seva futura maduresa personal. La vida familiar suposa el centre de comunicacions 

afectives on es van desenvolupant les actituds socials i és l’origen de quadres normatius de 

conducta (Vázquez, 2007). 

En el present estudi ens trobem amb la peculiaritat del trencament d’aquest eix familiar, doncs 

l’empresonament d’un dels progenitors porta a la inestabilitat familiar degut a l’absència 

d’una de les figures determinants, que farà que el desenvolupament de les actituds, valors i 

patrons de conducta dels infants quedi minvat. 

2.2 Els drets dels nens  

 

El Dret Internacional Públic assumeix una responsabilitat de cara als infants i els seus drets. 

Així doncs, l’empara legal rau en la Convenció Internacional sobre els drets dels nens. El text 

d’aquesta Convenció fou aprovat per l’Assemblea General de la ONU el 20 de novembre de 

1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990. España va ratificar aquesta Convenció el 6 

de desembre de 1990.  

Al preàmbul de dita Convenció s’afirma que “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión”.  
                                                           
2
 Vázquez considera en aquest article que la infància va dels 6 als 12 anys. 
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Es poden trobar disposicions generals que regulen la protecció dels drets dels infants que es 

troben en la situació d’empresonament dels seus progenitors, sobre tot en relació al seu 

desenvolupament i a la vida familiar. En aquest a línia, l’article 3
3
 de la Convenció expressa 

que en totes les mesures preses per l’Estat, siguin administratives o legislatives, ha de primar 

l’interès superior del nen. Els Estats es comprometen a assegurar la protecció i la cura 

necessàries pel benestar dels nens, tenint en compte els drets i deures dels seus pares, tutors 

legals o responsables davant de la llei. En relació a aquesta finalitat, s’hauran de prendre 

mesures legislatives i administratives pel compliment d’aquestes necessitats. A més, l’article 

9 de la mateixa Convenció reconeix el dret del nen a mantenir relacions personals i contacte 

directe amb els seus pares així com la responsabilitat dels Estats per vetllar perquè l’infant no 

sigui separat dels seus progenitors contra la voluntat d’aquests, excepte quan es determini 

d’acord amb la llei que aquesta separació és necessària per l’interès superior del nen. Quan el 

distanciament sigui resultat de empresonament, l’Estat haurà de proporcionar informació 

bàsica sobre la localització del familiar absent, sempre i quan no sigui perjudicial pel nen. 

El Comitè de Drets dels Nens de la ONU ha denunciat el tractament secundari respecte als 

nens que tenen un progenitor empresonat. A l’any 2006 a Ginebra
4
 es va fer una observació 

sobre la Implementació dels Drets en la Primera Infància i es va expressar que en aquesta 

etapa de la vida, els infants desenvolupen vincles emocionals estrets amb els seus pares, de 

qui esperen rebre la cura, la guia i la protecció. 

El Comitè va fer recomanacions particulars a alguns Estats que apuntaven a adoptar mesures 

allunyades de la institucionalització dels nens (quan viuen a la institució penitenciaria amb la 

mare) i a la promoció de la vida familiar. Aquestes recomanacions tenen com a finalitat 

principal promoure l’ interès superior del nen. N’és un exemple la recomanació feta a 

Noruega
5
, on el Comitè va expressar la seva preocupació per l’interès superior del nen i els 

drets que li pertocaven davant de la separació del seu progenitor ja que no es respectaven 

plenament pel que feia al manteniment del contacte  amb els pares empresonats. Davant 

d’aquesta situació, el Comitè va recomanar que l’Estat sigues més flexible en l’aplicació de 

les normes que regulen el contacte familiar amb les persones empresonades, amb la finalitat 

d’assegurar que el nen mantingués un contacte directe amb el seu progenitor empresonat 

(Cortázar, et al., 2015). 

                                                           
3
 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Assemblea de les Nacions Unides. 

4
 Comité de Derechos del Niño. 2006. Ginebra. 

5
 Comité de Derechos del Niño. 2000. Observaciones Finales respecto de Noruega, Ginebra. párrs. 30-31 
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En la mateixa línia legislativa, a nivell català existeix la Llei 14/2010 del 27 de maig, dels 

drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, provada pel Ple del Parlament de 

Catalunya el 12 de maig de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 

el 26 de maig de 2010. Aquesta llei, al seu article 38 ens diu que “Els infants i els adolescents 

tenen dret a viure amb llurs progenitors llevat dels casos en què la separació és necessària. 

(...). L’infant o l’adolescent separat dels seus progenitors per l’adopció d’alguna mesura 

judicial o administrativa que comporta l’empresonament o la detenció d’aquests té dret a 

ésser informat del lloc i la situació en què es troben, tenint en compte sempre l’interès de 

l’infant o l’adolescent. Les administracions públiques han de garantir l’exercici adequat dels 

drets regulats per aquest article i de la conciliació de la vida familiar, personal (..) 

especialment si hi ha una situació de conflicte familiar, mitjançant els serveis de punt de 

trobada o altres que compleixin la mateixa finalitat, amb el garantiment (...) del benestar i la 

seguretat dels infants i els adolescents.” 

2.3 Revisió literària sobre l’objecte d’estudi 

 

Els infants que pateixen l'empresonament dels seus progenitors sovint són víctimes oblidades 

per la societat. Quan un pare o una mare és condemnat a presó i ingressa a un centre 

penitenciari, l’efecte que això provoca sobre els infants és molt greu, tal i com analitzarem 

seguidament. El número de nens i nenes que tenen als seus pares complint condemnes a presó 

ha anat augmentant a les últimes dècades a tot el món (Robertson, 2007). 

La situació en la que es troben aquests infants té impactes negatius en el seu desenvolupament 

degut a una sèrie de factors, entre els quals destaquem el trauma de la separació amb el 

progenitor, canvis del cuidador principal i canvis de residència, entre d'altres. Amb la reclusió 

d’un progenitor molts nens es veuen abocats a assumir noves responsabilitats i rols per poder 

respondre a les necessitats familiars, emocionals i econòmiques. La presó parental també es 

considera un factor de risc que pot contribuir al comportament delictiu, a problemes de salut 

mental, abús de drogues, fracàs escolar i desocupació (Murray,  et al., 2009). 

La gravetat de l’impacte emocional que suposa l’empresonament d’un dels progenitors  varia 

als diversos estudis realitzats però sovint s’experimenta l’estigma, la intimidació i l’aïllament 

social com a resultat de l’associació amb el presoner (Cunningham, 2001). 
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En comparació amb els altres nens, els fills de presos han demostrat tenir un pitjor rendiment 

escolar i una disminuïda assistència, així com majors problemes conductuals que requereixen 

de mesures disciplinàries. (Williams, 2008). 

 

La investigació també ha demostrat que l’empresonament dels pares presenta conseqüències 

pel que fa a la qualitat de les relacions entre pares i fills (Murray, 2005). Immediatament 

després de l’empresonament dels pares, els nens poden patir una sensació d’abandonament i 

desempara sobre el futur de la relació amb el seu pare (Phillips y Zhao, 2010). Una vegada 

que l’impacte inicial de la separació disminueix, els nens experimenten tristor i pèrdua, així 

com absència i oblit, sumat a un sentiment de vergonya per la criminalitat del progenitor 

(Tudball, 2000). 

 

És important destacar que l’evidència empírica ens ha demostrat que el contacte freqüent amb 

el pare empresonat afavoreix les relacions entre pares i fills, tant durant l’empresonament com 

posteriorment, és a dir, una vegada ja alliberat i provoca un menor desajust emocional en el 

nen (Poehlmann, 2005). No obstant, cal tenir en compte que existeixen obstacles més pràctics 

i econòmics que dificulten i fan menys factible el contacte freqüent (Murray, 2005). 

 

L’absència d’un progenitor degut a l’empresonament d’aquest pot fer malbé el vincle entre 

pare/mare i fill.  A més, quan els nens tenen múltiples cuidadors, no es poden desenvolupar 

vincles emocionals adequats amb cap d’ells i poden rebre menys supervisió constant i 

aplicació de les regles, fet que augmenta la probabilitat d’ esdevenir ofensor (Poehlmann, 

2005). Els canvis residencials de manera sobtada poden causar estrès i les interrupcions en les 

vides dels nens poden donar lloc a manipular o suprimir activitats rutinàries relacionades amb 

l’escola (per exemple esport, activitats extraescolars), la família i amics (Hairston, 2003). 

 

En un estudi que es centrava en l’impacte de l’empresonament d’un pare en els seus fills, 

Johnson & Gabel (1995) van concloure  que les etapes de desenvolupament  i creixement 

d’un nen poden ser influenciades pel trauma de l’empresonament d’un dels pares, el que 

resulta en un comportament agressiu, dificultats d’aprenentatge i conducta inadaptada, 

incloent un comportament infractor. 

 

En aquesta mateixa línia d’investigació, Robertson (2007) va fer una reflexió sobre les 

conseqüències a llarg termini d’aquesta situació, dient que es poden estendre molt més enllà 

del període d'empresonament i del moment en el que el progenitor surt del centre penitenciari. 
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L’autor explica que les investigacions han emfatitzat en la idea que molts presos tenen pares 

ex convictes. Així doncs, va realitzar un estudi al Regne Unit on, durant quaranta anys,  va fer 

un seguiment sobre nens que havien patit la situació d'empresonament d'un dels seus 

progenitors. Les conclusions apuntaven que les persones que havien patit aquesta situació a la 

seva infància tenien més probabilitat que altres nens de desenvolupar comportaments 

antisocials a la vida adulta. Es va trobar que l'empresonament parental provocava un risc 

específic en els nens, ja que feia que tinguessin aquesta propensió a desenvolupar 

comportaments antisocials a la vida adulta.  Per tant, es va considerar que una intervenció 

precoç adreçada a nens amb pares empresonats podia reduir problemes futurs a la vida 

d’aquests infants. No obstant, aquestes intervencions havien de tenir en compte tots els 

aspectes de la vida del nen que es veien modificats per l'empresonament dels seus progenitors: 

l' impacte emocional, la relació amb l' empresonat, amb la resta de la família i amb la seva 

xarxa social en general, les condicions de vida i les activitats socials, el canvi de rols i la nova 

figura del cuidador central. 

Murray & Farrington (2005)  van realitzar un estudi per a veure l’efecte de l’empresonament 

del progenitors sobre el comportament antisocial dels fills. Aquesta investigació comparava 

els nois separats per empresonament dels pares durant els seus primers anys de vida amb 

quatre grups de control: nens que no van patir la separació, nens separats dels progenitors per 

ingrés hospitalari o mort, nois separats per altres raons i nens separats dels pares per 

empresonament abans del naixement. Es van mesurar els factors de risc individuals de la 

família en relació a la delinqüència i la criança que havien tingut els fills de 8 a 11 anys. 

Després van avaluar els resultats antisocials i delictius d'aquests nens entre els 14 i 40 anys. 

Els resultats obtinguts van ser que la separació per empresonament predeia resultats 

antisocials en comparació amb les altres variables (separació per mort, per altres motius, etc.). 

Les conclusions a les que es van arribar després de fer aquest estudi va ser que els fills dels 

presos són un grup molt vulnerable amb múltiples factors de risc. L'empresonament dels pares 

sembla afectar als nens més enllà de les experiències de separació i riscos associats  

Un altre estudi de Cunningham (2001) sobre l’impacte de l’empresonament en les famílies, 

anomenades per l’autor com a “famílies oblidades”, associava l’empresonament dels pares 

amb una experiència negativa pels infants pel que fa als seus valors, actituds i comportaments.  

L’autor criticava que fos un tema poc cercat i esmentava que els primers estudis es van 

començar a realitzar al 1982. En concret, parlava sobre un dels primers estudis realitzats a 

l’any 1982, del Departament de Serveis Juvenil anomenat “ Els fills de pares empresonats”, 
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de Hunslow et al (1982)
 6

. La introducció d’aquest estudi començava fent una crida social i 

remarcant que “el càstig dels nens és sovint l’altre cara de la moneda de l’empresonament dels 

pares”. “En la nostra societat, els presoners són marginats, els seus cònjuges i amics aïllats i 

ocults, mentre que els seus fills a tots els efectes, són invisibles”, afirmaven els autors.  

 

Tudball (2000) va fer un estudi en relació a la Victorian Association for the Care and 

Resettlement of Offenders (VACRO d’ara en endavant) sobre les necessitats dels nens i les 

famílies dels presos de Victoria, Texas (EEUU). Els familiars dels interns entrevistats per 

VACRO deien que els nens patien un sentiment molt traumàtic en el moment de la detenció, 

el procés judicial i l’empresonament: “Existeix un sentiment d’impotència i confusió”, 

afirmaven. A més, a l’estudi es va observar que l’empresonament podia fer necessària la 

reubicació familiar i interrupció escolar així com la pèrdua de xarxes socials de recolzament. 

A tot això se li sumava l’estigma que la situació provocava, a la qual s’afegien les dificultats 

del nens per acceptar la situació. Els serveis d’assistència social que treballaven amb les 

famílies entrevistades van assegurar que els nens vivien una situació de desavantatge respecte 

als altres nens i una discriminació i estigmatització. Es va analitzar que els impactes que es 

derivaven de l’empresonament dels pares en els fills podien donar lloc a respostes 

conductuals i emocionals com por, ansietat, tristor i fins i tot problemes de salut i conductes 

regressives com mullar el llit. Els nens podien experimentar sentiments de ira, vergonya, 

culpa, aïllament i confusió davant del conflicte amb el qual es trobem. 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tècniques d’investigació 

 

Per tal de realitzar la investigació empírica s’ha dut terme una metodologia qualitativa
7
. Més 

concretament, s’han utilitzat dues tècniques d’investigació d’aquest tipus: l’ observació 

participant i l’entrevista qualitativa. 

3.1.1. Observació participant 

 

L’observació participant és una estratègia en la qual l’investigador s’enfonsa de forma 

directa, durant un període de temps relativament llarg en un grup social determinat ubicat en 

                                                           
6
 A l’estudi que estem explicant, aportació de Hounslow, B., Stephenson, A., Stewart, J. & Crancher, J. (1982), 

Children of Imprisoned Parents, New South Wales Department of Youth and Community Services, Sydney 
7
 Ha estat una metodologia qualitativa reforçada amb números quantitatius pel que fa a la segona i la tercera 

hipòtesi, però a mode general la investigació ha estat qualitativa. 
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el seu ambient natural, establint una interacció personal amb els seus membres i amb la 

finalitat de descriure les seves accions i comprendre, mitjançant un procés d’identificació, les 

seves motivacions (Corbetta, 2007). 

Quan parlem d’observació participant hem de distingir si el paper de l’observador es dóna a 

conèixer o bé aquest oculta la seva intenció i els seus objectius, com és el cas. L’ observació 

encoberta es du a terme d’aquesta manera per evitar un comportament diferent del que es 

tindria sense conèixer de l’existència d’un observador que està analitzant les conductes, fet 

que es pronuncia encara més quan la mostra són nens. 

La mostra de l' observació participant duta a terme en aquest estudi ha estat la de sis nens que 

pateixen l’empresonament d’un dels progenitors, d’entre vuitanta alumnes amb els que s’han 

dut a terme les activitats. Les edats d’aquests nens oscil·len entre vuit i dotze anys. 

L’observació s’ha dut a terme en moments diferents. S’ha establert l’etiqueta d’Alumne/a 

1,2,3,4,5 i 6 per diferenciar als infants de la mostra. Així doncs, s’ha observat l’Alumne 1 del 

grup de 6è de l’escola y els dijous de 14’30 a 14h al curs 2013/2014, a l’Alumna 2 i 

l’Alumna 3  del grup de 3r de l’escola x els dimecres de 14’30 a 16h del curs 2014/2015, 

l’Alumna 4  i l’Alumna 5 del grup de 5è de l’escola x els dijous de 14’30 a 16h i l’Alumna 6  

del grup de 6è de l’escola y els dilluns i dimecres de 14’30 a 16h al curs 2015/2016. 

Durant l’ observació participant la interacció s’ha dut a terme entre els monitors i els alumnes. 

Aquesta interacció ha estat constant i ha donat peu a la realització d’un diari de camp periòdic 

en el que s’ha plasmat totes les activitats dutes a terme, així com les situacions que s’han 

presentat, pel que fa a l'escola x. A l'escola y no s'ha pogut realitzar el diari de camp però s'han 

pogut observar diferents situacions en les que ens hem anat trobant al llarg del curs. 

A més, cal tenir en compte que l’observació participant s’ha limitat a aquests tres mesos però 

l’activitat educativa es ve realitzant per la monitora autora d’aquest treball des de fa quatre 

anys. Així doncs, es coneix el context social en el que s’ha desenvolupat la investigació. 

3.1.2.  Entrevistes qualitatives 

 

El mètode qualitatiu de l’observació participant ha estat recolzat amb un seguit d’entrevistes 

qualitatives realitzades a professionals que també interactuen amb aquests alumnes.  

Podem definir una entrevista qualitativa com una conversa provocada per l'entrevistador, 

dirigida a subjectes escollits sobre la base d'un pla de recerca que té finalitats de tipus 
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cognitiu i que és guiada per l’entrevistador segons un esquema flexible i no estandarditzat de 

plantejament de preguntes (Corbetta, 2007). 

Dels tipus d’entrevista qualitativa, hem realitzat una entrevista semi-estructurada, en la que 

l’entrevistador disposa d’un guió amb els temes que ha de tractar a l’entrevista, que pot ser 

una llista de temes o la formulació de preguntes, de caràcter més analític però més general. 

D’aquesta forma, l’elaboració d’aquest tipus d’entrevista permet tenir llibertat tant a 

l’entrevistador com a l’entrevistat, i el primer garantitza que recopilarà tota la informació 

necessària i important pel seu estudi (Corbetta, 2007). 

Els professionals escollits per a dur a terme les entrevistes han estat: la directora del centre x, 

la directora del centre y, la coordinadora del projecte social del centre x, la coordinadora del 

projecte social del centre y, una monitora del projecte social de l'escola x,  una monitora del 

projecte social de l'escola y i un assistent social especialista en aquest tema. 

3.2 Limitacions de l’estudi 

 

En primer lloc, l’estudi presenta una limitació d’espai ja que s’ha centrat en dues escoles 

concretes d’un barri de la perifèria de Barcelona. 

En segon lloc, existeix una altra limitació en relació a la mostra analitzada, ja que ha estat la 

de sis alumnes que pateixen la situació de l’empresonament d’un progenitor. 

En tercer lloc, apareix una limitació de la mostra per l’ edat del grup, ja que fa referència a 

alumnes que tenen entre vuit i dotze anys.  

En quart lloc, ens hem trobat amb una limitació temporal en relació al treball de camp,  ja que 

l’observació participant s’ha dut a terme dos dies a la setmana, diferents en cada escola.  

A més, hem de tenir en compte que els resultats d’aquesta recerca no es podran extrapolar a 

tots els casos de nens afectats per aquesta temàtica ja que, en cada cas concret, hi haurà altres 

variables que influiran en les conseqüències atribuïdes als menors per aquesta situació. No 

obstant, aquest estudi es centra en les conseqüències col·laterals que afecten als infants dins 

del context escolar i en concret, en aquestes dues escoles. 
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4. HIPÒTESIS 

 

De la quantitat de conseqüències que es poden atribuir a la situació de l’empresonament d’un 

progenitor sobre el seu fill, s’han concretat tres hipòtesis de treball relacionades amb l’àmbit 

educatiu, ja que la recerca s’ha limitat a aquesta àrea: 

 Hipòtesi 1:  Els nens amb un dels dos progenitors empresonat tenen conductes 

disruptives observables a l’escola.  

La primera hipòtesis fa referència a la conducta dels nens observades a l’escola. Així doncs, 

s’espera que els nens que pateixen l’empresonament d’un dels dos progenitors tinguin 

conductes disruptives al centre, és a dir,  provoquin situacions conflictives a l’escola, fruit de 

la seva impulsivitat, agressivitat, necessitat de cridar l’atenció i labilitat emocional. 

Pel que hem pogut percebre a la revisió de la literatura criminològica respecte a aquest tema, 

Johnson & Gabel (1995) van concloure que l’impacte de l’empresonament d’un progenitor 

pot esdevenir un comportament agressiu, dificultats d’aprenentatge i conducta inadaptada, 

així com un comportament infractor. Cunningham (2001) associa l’empresonament dels pares 

amb una experiència negativa pels infants pel que fa als seus valors, actituds i comportaments. 

Tudball (2000) va analitzar que els impactes que es derivaven de l’empresonament dels pares 

en els fills podien donar lloc a respostes conductuals i emocionals com por, ansietat, així com 

sentiments de ira, vergonya, culpa, aïllament i confusió davant del conflicte amb el qual es 

troben, fet que explicaria que els nens tinguessin conductes disruptives a l’escola. 

Alhora, Vázquez (2007) afirma que la vida familiar és l’origen de quadres normatius de 

conducta, que ha quedat distorsionada en la situació estudiada.  

Cal concretar el que s’entendrà per conducta disruptiva i tenir en compte que moltes de les 

conductes disruptives relacionades amb aquesta hipòtesi esdevindran una vulneració de les 

normes de l’escola, connectada a la següent hipòtesi. Així doncs, la conducta disruptiva es 

defineix com “un comportament prolongat de qualsevol tipus que tingui com a resultat la 

interrupció de la classe i requereixi de la intervenció del professor per a continuar impartint 

l’activitat”
8
 

 

                                                           
8
  Definició extreta de Recuros Educarex, “Protocolo de actuación en casos de conductas disruptivas” 

http://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/protocolo_disruptivas.pdf 
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 Hipòtesi 2: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat tenen més 

dificultats per obeir les normes a l’escola. 

La segona hipòtesis platejada va relacionada amb la dificultat d’aquests nens per obeir les 

normes a l’escola. En la revisió literària, Vázquez (2007) explica que a través de la interacció 

amb els pares, els mestres i el grup d’iguals els nens aprendran a comunicar-se, entendran les 

normes de conducta i aniran assimilant i adquirint els valors, procés que es veurà afectat en 

aquest cas per l’absència de la figura paterna o materna. Williams (2008) també afirma que 

els fills de presos tenen majors problemes conductuals que requereixen de mesures 

disciplinàries en comparació amb els altres nens. 

Així doncs, aquesta hipòtesi s’ha observat a través del número d’incidències imposades a cada 

alumne. Les incidències són una eina que tenim els monitors de les activitats del Projecte 

Social per a castigar una mala conducta considerada greu. Amb el paper d’incidència es fa 

constància dels fets ocorreguts, havent de signar tant el monitor que imposa el càstig com el 

pare/mare/tutor legal del nen implicat, que ha de retornar la incidència signada conforme ha 

estat informat dels fets ocorreguts. A través de l’anàlisi del número d’incidències imposades, 

així com els motius que han portat a la imposició d’una incidència, s’intentarà verificar 

aquesta hipòtesi. 

 Hipòtesi 3: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat pateixen més 

absentisme escolar. 

La tercera hipòtesis plantejada es basa en l’absentisme escolar. S’espera que els nens que 

pateixen l’empresonament d’un dels progenitors tinguin més faltes d’assistència a l’escola 

producte de la desestructuració i la inestabilitat familiar derivada de l’impacte de 

l’empresonament d’un dels progenitors. Sovint els nens han de canviar de cuidador principal,  

els adults han de reorganitzar les seves tasques, fet que, sumat a l’estigma, el sentiment de 

vergonya i la dificultat de la situació derivarà en l’absentisme escolar dels infants de la 

família, tal i com hem pogut observar en la revisió literària.  Williams (2008) afirma que en 

comparació amb els altres nens, els fills de presos han demostrat tenir un pitjor rendiment 

escolar i una disminuïda assistència. 
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4.1. Demostració de les hipòtesis 

 

Hipòtesi 1: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat tenen conductes 

disruptives observables a l’escola.  

La base empírica per validar aquesta hipòtesi són les conductes disruptives
9
 amb les que ens 

hem anat trobant al llarg de l’observació participant, recolzada amb les opinions dels 

professionals entrevistats: 

 Quan la monitora està explicant l’activitat, de sobte, l’Alumna 3 puja a una taula que 

hi ha al porxo i comença a ballar sevillanes. La monitora la fa baixar i li diu que segui 

castigada. Conducta disruptiva que impedeix seguir realitzant l’explicació de 

l’activitat, producte de la necessitat de cridar l’atenció dels companys i la monitora. 

 L’Alumna 2 crea un equip amb una companya i li diu a la monitora: “yo con los malos 

no juego” i marxa a seure al banc enfadada. Va mirant de reüll a la monitora per veure 

si la segueix. La monitora va a parlar amb ella i li diu que no pot ser que actuï 

d'aquesta manera, que ella és una de les alumnes més brillants de la classe per la seva 

actitud i amb fets com aquests ho espatlla. La nena reconeix el seu mal comportament 

i, després de disculpar-se, reprèn l’activitat. Conducta disruptiva que impedeix seguir 

jugant a l’equip. L’Alumna 2 s’enfada i marxa de l’activitat, i pocs minuts després 

torna a estar bé, signe de labilitat emocional. 

 L’Alumna 2 juga amb un company i li diu "pero que dices cacho tonto. Esto no es 

falta, gilip....” La monitora intervé i li diu que es tranquil·litzi i que no insulti. 

Conducta disruptiva que impedeix seguir realitzant l’activitat, fruit de la 

impulsivitat i agressivitat.  

 L’ Alumna 3 li diu a una companya "pero saca ya, gorda de mie...". La monitora la 

castiga sense jugar. L’ Alumna 3 s'enfada i comença a perseguir a la seva companya 

per pegar-la. La monitora l’ha d’aturar. Conducta disruptiva que impedeix que 

l’activitat es dugui a terme amb normalitat, derivada de la impulsivitat i agressivitat. 

 L’ Alumna 5 i una companya arriben del menjador, bastant nervioses i parlant amb un 

to gairebé cridant¸ fent tonteries per fer riure a la resta de la classe, impedint que es 

pugui començar a passar llista per baixar al pati a fer l’activitat. Conducta disruptiva 

que impedeix començar la classe, necessitat de cridar l’atenció dels companys i de la 

monitora. 

                                                           
9
 Ajustades a la definició de “conducta disruptiva” anteriorment desenvolupada. 
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 L’ Alumna 2 està jugant amb un company i ell la insulta. L’ Alumna 2 el persegueix 

per a pegar-lo. Conducta disruptiva que interromp l’activitat, relacionada amb 

l’agressivitat i la impulsivitat. 

 L’Alumna 6 està a la classe mentre passem llista, un company li diu “tu calla, xupa 

p...” i ella s’aixeca i el comença a perseguir per la classe. Conducta disruptiva que 

interromp l’activitat, fruit de l’agressivitat i la impulsivitat. 

 L’Alumna 6, quan estem a l’ aula d’ordinadors per mirar una pel·lícula
10

, seu a la 

taula. La monitora li diu que segui a una cadira, com la resta de companys. L’Alumna 

6 li diu que no molestarà, que la deixi seure a la taula. La monitora contesta que no, 

que ja li ha negat als altres companys seure a la taula. La nena es posa nerviosa i 

contesta malament a la monitora i aquesta la fa marxar de classe. Més tard la monitora 

va a parlar amb ella i li diu que no pot contestar malament i de manera tan “xulesca”. 

L’ Alumna, després de parlar tranquil·lament i reconèixer que ho ha fet malament, 

demana disculpes. Conducta disruptiva que impedeix que puguem començar a mirar 

la pel·lícula, fruit de la impulsivitat i labilitat emocional ja que l’Alumna ha passat 

de tenir una actitud “xulesca” a acceptar el seu error en un marge limitat de temps. 

 Tornem de fer l'activitat i la monitora crida l'atenció a l’Alumna 6 i ella li diu "solo te 

fijas en mí". La monitora contesta: "no és veritat, és que no has parat en tota l'estona". 

L’Alumna 6 diu: sí, claro, lo que tu digas... La monitora li diu que marxi de la classe. 

Conducta disruptiva que fa que la monitora hagi de parar l’activitat producte de la 

impulsivitat i crida d’atenció. 

 L’ Alumna 5 entra a la classe amb pasta de dents a la boca, però aquesta vegada sola
11

. 

Va al lavabo sense permís i entra a la classe ensenyant la pasta de dents. La monitora 

li diu que es renti la cara i que després entri. Conducta disruptiva ja que la monitora 

està explicant l’activitat en el moment que l’Alumna 5 entra i interromp 

l’explicació, fruit de la necessitat de cridar l’atenció dels companys i de la monitora. 

 L’ Alumna 5 no es comporta i s'asseu a la taula mentre la monitora passa llista. La 

monitora li di que baixi i ella contesta que no baixarà. La monitora li diu que marxi de 

la classe: Conducta disruptiva que provoca que s’hagi de parar de passar llista per 

                                                           
10

 Els dies de pluja, en comptes de fer activitats d’esport, es fan activitats a l’aula com pot ser mirar una 

pel·lícula 
11

 Més endavant es veurà que aquesta situació s’ha donat en dues ocasions exactament igual, una amb l’Alumna 

5 sola i una altra amb l’Alumna 5 i un grup de companyes de la classe, aquesta amb la conseqüència d’ 

incidència. 
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renyar a l’Alumna 5, lligat a la necessitat de cridar l’atenció dels companys i de la 

monitora.  

 Mentre la professora està explicant, l’Alumna 5 té una actitud vacil·lant cap a la 

monitora, imitant els seus gestos i fent riure als companys. La monitora l'amenaça en 

posar-li una incidència i la nena segueix amb la mateixa actitud. Conducta disruptiva 

ja que provoca la interrupció de l’activitat per renyar a l’Alumna 5, fruit de la 

necessitat de cridar l’atenció dels companys i de la monitora. 

 Estem al pati fent l’activitat i l’Alumna 3 es separa del grup i agafa un guix que hi ha a 

la pissarra del porxo i comença a guixar el terra. Quan la monitora la veu li diu que 

vagi a per paper i sabó i ho netegi. Conducta disruptiva que produeix la interrupció 

de l’activitat producte de la necessitat de cridar l’atenció de la monitora. 

 Quan baixem al pati per començar l’activitat, l’ Alumna 5 seu al banc i diu que no vol 

jugar. La monitora li diu que jugui una estona, però la nena no vol. Conducta 

disruptiva que provoca que no es pugui seguir l’activitat perquè l’ Alumna 5 diu que 

no vol jugar per la necessitat de cridar l’atenció. 

 L’Alumna 5 i una companya estan amb actitud “xulesca” quan la monitora explica 

l’activitat, dient tonteries. La monitora para d’explicar i els hi diu que no segueixin 

així o aniran fora. Conducta disruptiva que produeix l’aturada de l’explicació de la 

monitora, vinculada a la crida d’atenció dels companys i de la monitora. 

 L’Alumna 4 forma part de l’equip que va perdent el partit. De sobte s’enfada i vol 

pegar a un company de l’altre equip. El persegueix però la monitora aconsegueix 

aturar-la i parlar amb ella perquè entengui que també s’ha de saber perdre. L’Alumna 

4, després de parlar amb la monitora, reconeix que no ha actuat bé. Conducta 

disruptiva que impedeix que es pugui seguir amb l’activitat ja que l’Alumna 4 

comença a perseguir al  seu companya per agredir-lo, producte de la impulsivitat, 

l’agressivitat i la labilitat emocional.  

 L’Alumna 4 no vol fer l’activitat perquè diu que no li agrada l’esport que estem 

treballant. S’agafa a la barra de la cistella de bàsquet i no es vol desenganxar. Quan la 

monitora aconsegueix desenganxar-la, la nena marxa i seu al banc apartada. No se li fa 

cas i quan han passat uns minuts s’aixeca i fa una volta perquè veiem que segueix allà 

enfadada. Uns minuts després la monitora parlar amb ella i la nena cedeix i es posa a 

fer l’activitat. Conducta disruptiva que impedeix dur a terme l’activitat al pati. 

Necessitat de cridar l’atenció de la monitora i labilitat emocional. 
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 Dos companys, l’Alumna 5, l’ Alumna 4, tots membres del mateix equip, fan que 

l’activitat no funcioni perquè es discuteixen entre ells i es diuen coses com: que malo 

eres, acompanyat de petites agressions (per exemple, un cop al braç).: Conducta 

disruptiva que impedeix dur a terme l’activitat de jugar a l’esport que toca aquella 

setmana, relacionat amb la impulsivitat o l’agressivitat 

 L’Alumna 3 i l’Alumna 2 es discuteixen perquè no es posen d’acord de qui saca a 

l’activitat. La monitora els hi diu que es tranquil·litzin i que facin “pedra, paper, 

tisora” per a veure qui saca. Conducta disruptiva que impedeix que es pugui dur a 

terme l’activitat amb normalitat, relacionada amb la impulsivitat. 

De la quantitat d’observacions que s’han dut a terme sobre la mostra dels sis nens que 

pateixen la situació de l’empresonament d’un progenitor, s’han pogut veure trets conductuals 

repetitius que avalen la nostra hipòtesi. La necessitat de cridar l’atenció dels monitors, la 

impulsivitat, la labilitat o inestabilitat emocional i l’agressivitat s’han fet evidents al llarg de 

l’observació. Com ens afirma la directora de l’escola x: “Tenen conductes de vegades 

disruptives imagino que fruit de la ràbia que senten per estar separats dels pares. De vegades 

han de canviar de casa per viure amb altres familiar i fins i tot de ciutat. Tot això fa que els 

infants se sentin molt trasbalsats i més vulnerables”, a la que s’afegeix una de les monitores 

del projecte social a l’escola y, explicant-nos una anècdota ”Degut a que els pares estaven 

detinguts, els nens vivien en cases separades. Eren cinc germans: els dos grans estaven amb 

l’àvia, i els altres tres estaven cadascun amb una tieta. (..) Al finalitzar l’escola, un dels nens 

va començar a pegar a la seva tieta dient que no volia marxar amb ella, que volia anar amb 

el seu germà gran. Recordo que a tots els monitors se’ns va encongir el cor perquè es veia la 

ràbia del nen pegant però en realitat era tristesa, molta tristesa.” 

És evident que aquestes situacions afecten a les conductes dels nens, doncs es troben 

desemparats i tristos, així com desorientats. Això porta a que es donin en aquests infants uns 

canvis en les seves conductes, passant a ser disruptives i conflictives. “Els canvis conductuals 

són molt evidents: senten ràbia i pena. Intenten cridar l’atenció de l’adult i dels companys”, 

ens comenta la directora de l’escola x. 

L’impacte que pot suposar pels infants la pèrdua provisional d’un membre de la família tan 

important com és el pare o la mare fa evident la comissió de conductes disruptives fruit del 

malestar que aquesta situació els hi genera. “He observat conductes disruptives entre aquests 

nens, constantment. La impulsivitat la tenen, (..) perquè són nens que estan emocionalment 
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tocats, perquè estan patint una situació difícil i a vegades veus que fan coses que no entens, i 

fins que no arriba algú que t’explica pel que han passat aquests nens amb la seva curta edat, 

no pots entendre-ho. Són impulsius perquè tenen ràbia a dins”, afirma la monitora de l’escola 

y. Pel que fa la conflictivitat, ens comenta que “són nens ja conflictius de per sí, que tenen un 

entorn difícil i vides desestructurades. Si a això li sumes que a més han de patir l’angoixa que 

deu suposar que empresonin al teu pare o mare, es podria dir que sí que són més conflictius. 

Molts d’ells s’enfaden amb el món, pensen que perquè els hi ha de tocar a ells, i aquesta 

frustració o ràbia la manifesten a l’escola, pegant a altres nens, comportant-se malament, 

creant conflictes. El fet de no tenir al pare o mare els hi provoca molt malestar i això s'acaba 

convertint amb problemes a l'escola. Es podria parlar de vulnerabilitat emocional en aquests 

casos, tenen conductes agressives, es barallen i peguen als altres nens, però al final quan 

aconsegueixes parlar amb ells no deixen de ser nens que estan pal·liant d’alguna manera la 

seva ràbia per aquesta situació.” 

La directora del centre x, en la mateixa línia que la monitora y ens diu que “Generalment són 

nens conflictius perquè viuen situacions quotidianes poc recomanables per a infants ja abans 

que els pares entrin en presó i desprès molt més, perquè a més de viure tot això han de viure 

sense els pares.” 

A aquesta reflexió se li afegeix la opinió de la monitora de l’escola x, que valora que sí que 

són nens més conflictius i per tant, que tenen més conductes disruptives, dient “a l'hora 

d'explicar un joc o fer equips la majoria de les vegades són els que més inquiets s'estan o 

molesten al company del costat.” 

Pateixen problemes emocionals derivats, lògicament, de la situació en la que es troben, i que, 

sovint, esdevindran conflictes: “No saben el que senten, com posar-li nom i tampoc saben 

expressar-se. Tampoc saben identificar les emocions dels demés” comenta la monitora de 

l’escola x, amb tres anys d’experiència en aquestes escoles. 

Els canvis conductuals que pateixen aquests nens, per la situació en la que es troben, la 

directora de l’escola y els defineix contundentment: Els nens estan més agressius, més tristos, 

i més desorientats, i afirma que existeix relació entre tenir un progenitor empresonat i tenir  

una actitud conflictiva a l’escola:  Sí, normalment sí, tot i que, habitualment, els familiars que 

se’n fan càrrec es preocupen força d’ells. 
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Tots els professionals manifesten que existeix aquesta relació entre progenitor i conducta 

disruptiva i conflictiva, línia en la que també segueix la coordinadora de l’escola x afegint: 

“Són molt impulsius, fan i actuen sense pensar en les possibles conseqüències que poden tenir 

els seus actes.(...)”Crec que afecta de manera molt negativa en aquells infants que la viuen 

com una experiència nova, si que es veritat que per les característiques del barri i amb el 

col·lectiu d’ infants que treballem hi ha molts nens que ja estan acostumats a viure dia a dia 

aquest tipus de situació. Personalment recordo el cas d’una nena (…) que va patir aquesta 

situació durant el curs. Mostrava nerviosisme, canvis recurrents de conducta i fins i tot jo 

m’atreviria a dir un principi de depressió, ja que plorava de manera sovint, sense raó alguna 

(…). Després de la ràbia es poden afegir molts problemes diferents de conducta, treballar 

l’educació emocional amb aquest col·lectiu d’infants és una prioritat molt necessària”. 

A això, afegeix la coordinadora de l’escola y que en la situació investigada, “els nens estan 

rebels amb conductes difícils de reconduir tant per part de l’escola com de la família. Ells 

mostren la seva ràbia o els seus sentiments a través de conflictes amb altres nens, amb 

comportaments inadequats”. A més, creu que sí que influeix en la conducta del nen i que hi 

ha una relació entre l’empresonament d’un progenitor i la conducta conflictiva: Personalment 

penso que sí que influeix, (..) els nens tenen altres maneres d’expressar els seus sentimets. 

Qualsevol cosa els altera més i és resposta a un conflicte. D’altre banda, no tenir la figura 

paterna o materna durant el seu dia a dia també els fa estar descol·locats o fins i tot 

desatesos per part de la família que s’ha fet càrrec d’ells. Generalment són nens amb 

problemes d’expressar els sentiments i amb moltes mancances afectives. 

Hipòtesi 2: Els nens amb un dels dos progenitors a la presó tenen majors dificultats per 

obeir les normes a l’escola. 

A les taules (mirar annex 2) que determinen el número d’incidències de cada alumne, podem 

observar que dels nens que pateixen la situació de l’empresonament d’un progenitor, quatre 

de sis alumnes, tenen com a mínim una incidència, mentre que la resta companys de classe, 

només sis alumnes dels setanta-quatre restants (sense comptar als alumnes afectats) tenen una 

incidència.  

Alumne 1  1 incidència
12

 

                                                           
12

 No es pot determinar el dia 
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L’Alumne 1 es baralla amb un company d’un altre curs per una discussió que havien tingut 

durant el dia. D'aquesta baralla es produeix una altra perquè intervé el germà de l’Alumne 1 i 

acaben barallant-se molts nens. L’alumne 1 està descontrolat, no fa cas a ningú, ell només vol 

agredir al nen que l’ha insultat. Es produeix l’agressió i una gran revolta al pati. L’Alumne 1 

no es tranquil·litza fins que no ve un monitor que el coneix des de fa molt anys, li agafa la 

cara i crida molt fort: ja prou! 

Norma vulnerada: Respectar als companys i no agredir-los. 

Alumna 3  2 incidències 

· Incidència 1 (29/10/2014): A l’inici de la classe l’Alumna 3 està molt nerviosa (és una nena 

molt moguda), està esverant als altres nens i animant-los a que es portin malament. Se li 

adverteix de que el seu comportament ha de canviar o li posarem una incidència. Segueix 

igual durant tota l’activitat i al final de la classe se li posa una incidència. 

Norma vulnerada: Bon comportament a l’activitat 

· Incidència 2 (5/11/2014): La monitora li diu a l’ alumna 3 que està molestant: “qué haces”,  

i l’alumna 3 contesta: “lo que me da la gana”. Se li posa una incidència per falta de respecte.   

Norma vulnerada: Respectar als monitors 

Alumna 5  3 incidències 

· Incidència 1 (16/10/2014): L’ Alumna 5, i dues companyes entren a la classe ballant i 

cantant. La monitora els hi diu que callin i que seguin als seus llocs. Seuen i demanen per anar 

a rentar-se les dents, la monitora els hi diu que no però no fan cas i marxen al lavabo. Passats 

uns minuts entren a la classe amb la boca plena de pasta de dents i fent el “tonto”. La 

monitora les deixa al final de la fila per parlar amb elles. Quan es queden a la classe soles 

parlant amb la monitora, van cantant i ballant i no fan cas del que la monitora els hi diu. 

Norma vulnerada: Obeir a la monitora, respectar als monitors. 

· Incidència 2 (30/10/2014): L’Alumna 5 seu malament, amb una posició “xulesca” i la 

monitora li diu que segui correctament . La nena la mira aixecant una cella i li contesta : Qué 

mas te da?. La monitora li diu que aquestes no són maneres de contestar a un professor. La 

nena contesta: Yo soy asi. La monitora li diu: doncs així vas malament, seu bé. Si segueixes 

amb aquesta actitud et posaré una incidència. L’ Alumna 5 contesta: Pues ponmela, me da 
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igual. La monitora redacta el que ha passat a la incidència, li fa una fotocòpia i l’envia a casa 

perquè el tutor legal la signi, que en aquest cas és la seva àvia. 

Norma vulnerada: Seure correctament, no contestar i respectar als monitors. 

· Incidència 3 (6/11/2014): La monitora crida l’atenció a l’Alumna 5 i aquesta contesta “me 

cago en ti”. La monitora es queda sorpresa i li diu que és molt fort això que ha dit. La nena 

contesta: “Nosotros lo decimos mucho però sin mala intención,”. La monitora la renya i la 

directora sent el que ha passat i la porta al seu despatx castigada. Se li posa una incidència i al 

sortir es crida a l’àvia (tutora legal). La directora li diu a l’àvia el que ha fet l’Alumna 5 i li 

diu que no són maneres de parlar a un adult. Li adverteix que durant la setmana els professors 

li han comentat que li han de cridar l’atenció per faltes de respecte, i que no pot seguir així. 

L’àvia es disculpa i diu que ho intentarà corregir. 

Norma vulnerada: Respectar als monitors  

Alumna 6  1 incidència 

· Incidència 1
13

: ’ Alumna 6 no fa cas i està parlant. La monitora li diu que calli perquè està 

explicant l'activitat. La nena no fa cas, la monitora li repeteix i li diu:  "si no le hago caso a mi 

madre, te lo voy a hacer a ti." amb una actitud molt “xulesca”. Els monitors li diem que 

parlarem amb la seva mare sobre el que ha dit al nena, i contesta " me da igual". Al final de 

l'activitat els monitors baixem a parlar amb la mare i li expliquem el que ha passat. Aquesta 

esbronca a la filla i li diu que no tingui aquesta actitud de xula, que no és ningú superior. 

Norma vulnerada: Respectar als monitors. 

L’Alumne 1 té una incidència per agressió física, l’Alumna 2 no té cap incidència, l’Alumna 

3 té dues incidències: una per mal comportament durant l’activitat i l’altre per falta de 

respecte al monitor/a. L’Alumna 4 no té cap incidència. L’Alumna 5 té 3 incidències: una per 

desobediència i per faltar al respecte a la monitora, una altra per no seure correctament, per 

contestar i faltar el respecte a la monitora i la darrera per faltar el respecte a la monitora altre 

vegada. Per últim, l’Alumna 6 té una incidència per faltar al respecte a la monitora. 

Podem observar que dels nens afectats, la majoria tenen com a mínim una incidència, que és 

un càstig força important ja que, quan s’acumulen 3 incidències s’expulsa a l’alumne de les 

activitats extraescolars. A aquesta evidència se li suma les opinions dels professionals que 

                                                           
13

 No es pot determinar el dia 
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estan constantment en contacte amb aquests nens. En aquesta línia, la directora de l’escola x 

ens diu que “Generalment les conductes són de negació, de portar la contraria, de buscar el 

conflicte i de no tenir en compte el punt de vista dels demés” La monitora de la mateixa 

escola manifesta sobre la dificultat d’ obeir les normes per part d’aquests infants: Sí, sí que 

m'he trobat amb aquest dificultat. També crec que tenen falta d'empatia, no pensen en el que 

fan.  

La resta de professionals també recolzen aquestes opinions i arriben a  les mateixes 

conclusions. Així doncs, la monitora de l’escola y afirma: El fet que els hi falti la figura del 

pare o la mare es nota molt, i en general ja són nens conflictius i amb falta de referents i 

valors com pot ser obeir les normes. El fet de tenir el pare o la mare a la presó  fa més 

evident això. La directora del mateix centre ens diu: Els nens que a casa no tenen límits i 

tenen falta de normes per part dels seus progenitors, també acostumen a tenir aquesta 

conducta a l’escola.  

Hipòtesi 3: Els nens amb un dels dos progenitors empresonat pateixen més absentisme 

escolar. 

Des d’un primer moment, l’absentisme escolar s’havia tingut en compte com a variable 

independent explicativa de l’empresonament del progenitor, és a dir, com a conseqüència 

col·lateral d’aquesta situació. La redacció d’aquesta hipòtesi es basava en la desestructuració 

familiar que es patia com a conseqüència d’aquesta situació, vinculada a la inestabilitat 

familiar i per tant, la desorganització en la vida d’aquests nens. Aquests factors, lligats amb 

molts d’altres, portaven a considerar que els nens assistien menys a l’escola, idea recolzada 

per la revisió literària, com hem vist anteriorment. 

A través de les llistes d’assistència dels mesos d’octubre, novembre i desembre, dels cursos 

2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016, s’han pogut observar les faltes d’assistència dels alumnes 

amb pares a la presó i comparar-los amb els companys que no pateixen aquesta situació. Cal 

esmentar que a tots els gràfics s’han considerat faltes tant les justificades com les no 

justificades, degut a que les llistes de 6è del curs 2013/2014 de l’escola y no tenien en compte 

aquesta diferència i per considerar-se igualment faltes d’assistència tot i tenir una justificació 

darrere.  
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Podem observar en el gràfic 1 que els alumnes afectats gairebé no tenen faltes d’assistència, 

fixant-nos en que el número més alt de dies d’absència és de quatre dies. Podem observar que 

l’Alumne 1 ha patit una falta als mesos d’octubre i desembre, i quatre faltes al mes de 

novembre. L’Alumna 2 ha patit una falta als mesos d’octubre i desembre i dues faltes al mes 

de novembre. L’Alumna 3 no ha patit ni una falta d’assistència en els tres mesos. L’Alumna 4 

només n’ha tingut una, al mes de novembre. L’Alumna 5 ha tingut una falta als primers dos 

mesos i tres faltes el mes de desembre. Finalment, l’Alumna 6 ha patit tres faltes el mes 

d’octubre, una el mes de novembre i ni una falta al desembre. 
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Gràfic 1: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’assistència dels alumnes estudiats facilitades per les escoles x i y 

Gràfic 2: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’assistència facilitades per l’escola x 
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La classe de 3r del curs 2014/2015
14

 a la qual acudeixen les alumnes 2 i 3 té una mitjana de 

faltes d’assistència de 2’17 a l’octubre, 2’42 al novembre i 2, 79 al desembre. Podem observar 

que les dues alumnes afectades tenen el número de faltes d’assistència per sota de la mitjana, 

remarcant que l’Alumna 3 no ha patit ni una falta d’assistència, i l’Alumna 2 ha patit només 

una falta al mes d’octubre i desembre i dues faltes el més de novembre. A més, tal i com 

reflexa el gràfic, hi ha companys que tenen moltes faltes d’assistència, fins a 15, 11 i 10 faltes 

en un mes, trobant-se molt per sobre de la mitjana i arribant a faltar gairebé la meitat d’un mes 

d’un curs escolar. 

 

Gràfic 3: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’assistència facilitades per l’escola x 

 

Pel que fa a la classe de 5è
15

, a la que acudeixen les alumnes 4 i 5, té una mitjana d’absència 

al mes d’octubre de 6’07, al mes de novembre de 6’93 i al mes de desembre de 5’27. Podem 

observar que el número de faltes de les alumnes afectades es troben molt per sota de la 

mitjana de la classe, en la que es troben alumnes han tingut fins a 23 faltes, seguit d’alumnes 

20,18, i 16 faltes, que són xifres molt altes d’absència. 

                                                           
14 Cal tenir en compte que hi va haver una incorporació al novembre,  pel qual no s’han codificat faltes al mes 

d’octubre. 

 
15 Cal tenir en compte que hi va haver una nova incorporació d’una alumna al mes de desembre que no ha estat 

incorporada al gràfic però si a la mitjana del mes de desembre. Faltes de la nova alumna  = 4. També cal 

esmentar que no s’ha incorporat l’alumna número 7 de la llista (mirar annexos) ja que estava tatxada per estar 

donada de baixa.  
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 Gràfic 4: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’assistència de la resta de companys de la classe de 6è de  

l’escola y 

Com hem pogut calcular, les mitjanes de les faltes d’assistència de la classe de 6è del curs 

2013/2014
16

, de la qual forma part l’Alumne 1, són les següents: octubre 3’78, novembre 3’5 i 

desembre 2’94. Podem observar que les faltes de l’Alumne 1 es troben per sota de la mitjana 

al mes d’octubre i desembre i per sobre al mes de novembre, tot i tenir companys que a aquest 

mes han tingut 12 i 13 faltes. 

 

Gràfic 5:  Elaboració pròpia a partir de les llistes d’assistència proporcionades per l’escola y 

                                                           
16 Cal tenir en compte que l’alumne amb un * va ser donat de baixa al mes de desembre, pel que aquest mes ja 

no s’ha registrat la seva assistència. 
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Per últim, la classe de 6è del curs 2015/2016
17

, en la que trobem a l’Alumna 6, té una mitjana 

d’absències al més d’octubre de 1’73, al mes de novembre de 3’23 i al mes de desembre de 

2’36. L’Alumna 6 al mes d’octubre es troba per sota de la mitjana de la classe, al novembre es 

troba força per sota i el mes de desembre no té cap absència. Comparant amb altres alumnes 

de la classe, mentre l’Alumna 6 al mes de novembre ha tingut 1 falta, hi ha alumnes que n’han 

registrat 15 i 11, i al mes de desembre 14,10,6.. 

Les afirmacions dels professionals en relació a l’absentisme escolar són totalment congruents 

amb els resultats d’assistència mostrats a les gràfiques. D’aquesta manera, la directora de 

l’escola x afirma que “L’absentisme escolar no és un tema que afecti negativament. 

Generalment aquest alumnes estan més “vigilats” per serveis socials, per diferents motius i 

això fa que l’assistència a l’escola tingui un especial seguiment. De fet, l’ assistent social ens 

ha dit que la seva funció és ser un referent per aquests nens que es troben amb la dificultat de 

l’absència d’un dels progenitors, així com “fer un acompanyament, seguiment,  un suport, per 

tal de fer la seva situació de desestructuració no sigui tant traumàtica” afirma la 

professional. 

Alhora afegeix que “és molt important que els nens/es i adolescents vegin que hi ha 

professionals que vetllen per ells i la seva família i els ajuden. No s’accepta l’ajuda de cop i 

volta “d’un estrany” que no coneixen, serà el dia a dia on s’ haurà d’ anar aconseguint 

aquest vincle de confiança”. Les paraules de l’assistent social refuten la nostra hipòtesi, doncs 

aquesta figura professional vetlla pels infants i les seves necessitats, entre les que trobem una 

de les més importants que és la formació escolar. 

La coordinadora de la mateixa escola segueix en aquesta línia confirmant allò esmentat per la 

directora, i afegint: “pot afectar en algun cas però generalment els nens que jo he tingut en 

aquesta situació venien gairebé sempre. Aquestes famílies estan vigilades pels professionals, 

els serveis socials gairebé sempre.” Per últim, la monitora del mateix centre ens diu: “Penso 

que no arriba a afectar, ja que aquestes famílies tenen a Serveis Socials bastant més a sobre i 

controlen que els seus fills/filles acudeixin a l'escola.” 

                                                           
17 Cal tenir en compte que el 11/12 es va fer una sortida i aquests dies especials l’assistència disminueix perquè 

cal tenir pagat el material, i moltes famílies no el paguen.  El dia 11/12 van faltar 10 alumnes de 22 que són a la 

classe. 
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Pel que fa a l’escola y, la seva directora manifesta de manera contundent que no existeix una 

relació positiva entre ambdues variables : “NO, en general, els familiars que se’n fan càrrec 

porten els nens a l’escola amb normalitat. De vegades si se’n fa càrrec un familiar que viu en 

un altre barri sí que deixen d’assistir a l’escola” 

La coordinadora d’aquest segon centre també està d’acord amb la directora afirmant: “En els 

casos dels més petits no majorment, en el cas que els nens estiguin a càrrec d’un familiar que 

viu lluny si, però són pocs casos.”. No obstant, afegeix: Sí que afecta als més gran de l’escola 

5è i 6è de primària que en molts cassos han de deixar l’escola per fer-se càrrec de la família, 

la casa i els germans petits quan els pares són a la presó.” En l’estudi concret, no podem dir 

que l’afirmació de la coordinadora del centre y estigui recolzada amb dades empíriques, doncs 

hem pogut veure que tant l’Alumne 1 com l’Alumne 6, tots dos cursant 6è de primària, no 

patien absentisme escolar, sent el número més alt d’absències entre ambdós alumnes, quatre.  

La monitora del centre y també manifesta “Amb els nens que m’he trobat jo, gairebé no 

faltaven mai a classe, però jo no estic cada dia a l’escola amb el mateix grup. Generalment 

m’atreviria a dir que no. Pensa que aquestes famílies estan en contacte amb els serveis 

socials i altres entitats que els assisteixen i això suposo que ho deuen tenir controlat.” 

5. CONCLUSIONS I DISCUSSIÓ 

 

Tenint en compte les limitacions que sosté aquesta recerca, hem pogut extreure un seguit de 

conclusions. En primer lloc, s’ha corroborat durant el transcurs d’aquesta investigació que 

l’empresonament d’un progenitor comporta un seguit de conseqüències en els seus fills. Des 

de la revisió literària fins a l’anàlisi empíric hem pogut observar els efectes nocius que 

produeix aquesta situació als fills dels presos, pel que fa a les seves conductes. Centrant-nos 

en les hipòtesis plantejades, hem pogut observar que l’empresonament d’un progenitor 

provoca conductes disruptives en els infants a l’escola i molt relacionada amb aquesta primera 

hipòtesi, trobem que aquest infants tenen problemes per obeir les normes a l’escola. La 

fragilitat emocional que provoca viure aquesta situació en els infants provoca un seguit de 

conflictes escolars fruit del patiment que la situació genera sobre aquests menors. 

En relació a la tercera hipòtesi, és interessant comentar que inicialment es pensava que 

l’empresonament d’un progenitor provocava més absentisme escolar en els seus fills. No 

obstant, finalment hem pogut veure com l’evidència empírica ens ha fet refutar aquesta 

hipòtesis. L’explicació més coherent d’aquests resultats és que l’assistència a l’escola queda 
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reforçada pels professionals que treballen amb aquestes famílies i vetllen pels infants que es 

troben en aquesta situació. Hem pogut observar que existeixen professionals que estan al 

servei d’aquestes víctimes i sembla que han aconseguit pal·liar un dels problemes que es 

pensava que derivaria de l’empresonament d’un progenitor: l’absentisme escolar.  

La conclusió d’aquesta hipòtesi ens porta a plantejar-nos fins a quin punt la societat està 

preparada per afrontar aquestes situacions i si ens facilita les eines necessàries per la 

incorporació social d’aquests infants. A l’estudi hem pogut observar que quan un professional 

vetlla per un aspecte decisiu en la vida d’una persona com és l’escolarització, aconsegueix 

extingir un dels possibles efectes negatius que l’empresonament d’un progenitor podria tenir 

en els seus fills. A l’escola x sabem que existeix la figura del psicopedagog i del treballador 

social de l’EAP, mentre que a l’escola y desconeixem que existeixin aquestes figures, tot i que 

la directora manifesta que no existeix un professional que faci d’intermediari entre família i 

escola, fet que dificultaria el poder tractar el problema emocional dins del centre. 

Són suficients aquests professionals per pal·liar un sentiment emocionalment tant dur en 

persones tan vulnerables com són els infants? És suficient que la llei reconegui uns drets a 

aquests nens i una responsabilitat administrativa de cobrir-los, o la societat també és 

responsable de garantitzar-los i encara amb més motiu, si els pares no estan en condicions de 

fer-ho? Aquests infants són víctimes amagades a un barri desconegut per la societat on hi ha 

problemes socials molt greus. Aquestes víctimes amagades són infants indefensos i són 

responsabilitat de tots nosaltres. 
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7. ANNEXOS 

 

7.1 ANNEX 1: Llistes d’assistència dels alumnes de les escoles x i y
18 

 

    

  7.2. ANNEX 2: Incidències dels alumnes de les escoles x i y 

 
Taula 13: Incidències alumnes 3r escola X curs 2014/2015

19
 

 

Alumnes de 3r (Escola X): 24 

Alumnes 

 

Número d’incidències del 10/10/2014 al 10/12/2014 

Alumne 1 incidència:  5/11/2014  

Agressió física: (afectat 1) Acabem l’activitat i a l’entrar a l’edifici 

l’alumne es comença a barallar amb un altre alumne. Les agressions 

físiques comporten una incidència automàticament. 

Norma vulnerada: Respectar als companys i no agredir-los 

Alumne 1 incidència: 5/11/2014 

Agressió física: (afectat 2) Acabem i a l’entrar a l’edifici l’alumne 

es comença a barallar amb un altre alumne. Les agressions físiques 

comporten una incidència automàticament 

Norma vulnerada: Respectar als companys i no agredir-los 

                                                           
18

 S’han adjuntat als annexos  una llista de cada escola,  de les quals s’han extret les dades de l’absentisme. Per 

limitació d’espai no s’han adjuntat totes les llistes corresponents als 3 mesos acadèmics  de cada escola (octubre, 

novembre i desembre). 
19

 Cal esmentar que a la taula només s’han reflectit els alumnes amb una o més incidències. La resta dels 

companys no tenen incidències. 

Taula 1: Llista d’assistència octubre 2014 classe 3r escola x Taula 3: Llista d’assistència octubre 2013 classe 6è escola y 
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Alumna 1 incidència:  22/10/2014  

Escopir a terra: Mentre fem l’activitat, l’alumna escup al terra de 

manera despectiva. Se li posa una incidència per considerar-se una 

falta d’educació i perquè no es torni a repetir. 

Norma vulnerada: Respectar els espais de l’escola 

Alumna 2 -- 

Alumna 3 1 incidència: 29/10/2014 

Mal comportament: A l’inici de la classe l’Alumna 3 està molt 

nerviosa (és una nena molt moguda), està esverant als altres nens i 

animant-los a que es portin malament. Se li adverteix de que el seu 

comportament ha de canviar o li posarem una incidència. Segueix 

igual durant tota l’activitat i al final de la classe se li posa una 

incidència. 

Norma vulnerada: Bon comportament a l’activitat 

1 incidència: 5/11/2014 

Contestar: La monitora li diu a l’ alumna 3 que està molestant: “qué 

haces”,  i l’alumna 3 contesta: “lo que me da la gana”. Se li posa 

una incidència per falta de respecte.   

Norma vulnerada: Respectar als monitors 

 

Taula 14: Incidències alumnes 5è escola X curs 2014/2015
20

 

 

Alumnes de 5è (Escola X):  14 

Alumnes 

 

 

Número d’incidències del 10/10/2014 al 10/12/2014 

Alumna 4 -- 

Alumna 1 incidència 16/10/2014  

L’ Alumna 5, i dues companyes 
21

 entren a la classe ballant i 

cantant. La monitora els hi diu que callin i que seguin als seus 

llocs. Seuen i demanen per anar a rentar-se les dents, la monitora 

els hi diu que no però no fan cas i marxen al lavabo. Passats uns 

minuts entren a la classe amb la boca plena de pasta de dents i fent 

el tonto. La monitora les deixa al final de la fila per parlar amb 

elles. Quan es queden a la classe soles parlant amb la monitora, 

van cantant i ballant i no fan cas del que la monitora els hi diu. 

 

                                                           
20

 Cal esmentar que a la taula només s’han reflectit els alumnes amb una o més incidències. La resta dels 

companys no tenen incidències. 
21

 Alumna implicada en el fet, l’anomenarem companya 1. 
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Norma vulnerada: Fer cas a la monitora, respectar als monitors. 

 

Alumna 5 1 incidència 16/10/2014 

Falta de respecte, no obeir a la monitora: L’ Alumna 5, i dues 

companyes entren a la classe ballant i cantant. La monitora els hi 

diu que callin i que seguin als seus llocs. Seuen i demanen per 

anar a rentar-se les dents, la monitora els hi diu que no però no fan 

cas i marxen al lavabo. Passats uns minuts entren a la classe amb 

la boca plena de pasta de dents i fent el tonto. La monitora les 

deixa al final de la fila per parlar amb elles. Quan es queden a la 

classe soles parlant amb la monitora, van cantant i ballant i no fan 

cas del que la monitora els hi diu. 

 

Norma vulnerada: Fer cas a la monitora, respectar als  monitors. 

1 incidència: 30/10/2014 

Falta de respecte: L’Alumna 5 seu malament, amb una posició 

xulesca i la monitora li diu que segui correctament . La nena la 

mira aixecant una cella i li contesta : Qué mas te da? La monitora 

li diu que aquestes no són maneres de contestar a un professor. La 

nena contesta: Yo soy asi. La monitora li diu: doncs així vas 

malament, seu bé. Si segueixes amb aquesta actitud et posaré una 

incidència. L’ Alumna 5 contesta: Pues ponmela, me da igual. La 

monitora redacta el que ha passat a la incidència, li fa una 

fotocòpia i l’envia a casa perquè el tutor legal la signi, que en 

aquest cas és la seva àvia. 

 
Norma vulnerada: Seure correctament, no contestar i respecte al 

monitor. 

 
1 incidència: 6/11/2014 

Falta de respecte:  La monitora crida l’atenció a l’Alumna 5 i 

aquesta contesta “me cago en ti”. La monitora es queda sorpresa i 

li diu que és molt fort això que ha dit. La nena contesta: “Nosotros 

lo decimos mucho però sin mala intención senyu
22

” 

La monitora la renya i la directora sent el que ha passat i la porta 

al seu despatx castigada.  

Se li posa una incidència i al sortir es crida a l’àvia (tutora legal). 

La directora li diu a l’àvia el que ha fet l’Alumna 5 i li diu que no 

són maneres de parlar a un adult. Li adverteix que durant la 

                                                           
22

 Els nens s’adrecen als monitors dient Senyu o Profe 
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setmana els professors li han comentat que li han de cridar 

l’atenció per faltes de respecte, i que no pot seguir així. L’àvia es 

disculpa i diu que ho intentarà corregir 

 

Norma vulnerada: Respectar als monitors  

 

Alumna 1 incidència: 16/10/2014 

Falta de respecte, no obeir a la monitora: L’ Alumna 5, i dues 

companyes 
23

 entren a la classe ballant i cantant. La monitora els 

hi diu que callin i que seguin als seus llocs. Seuen i demanen per 

anar a rentar-se les dents, la monitora els hi diu que no però no fan 

cas i marxen al lavabo. Passats uns minuts entren a la classe amb 

la boca plena de pasta de dents i fent el “tonto”. La monitora les 

deixa al final de la fila per parlar amb elles. Quan es queden a la 

classe soles parlant amb la monitora, van cantant i ballant i no fan 

cas del que la monitora els hi diu. 

 

Norma vulnerada: Obeir a la monitora, respectar als monitors. 

 

 

Taula 15: Incidències alumnes 6è escola Y curs 2015/2016
24

 

 

Alumnes de 6è (escola Y) 

15 Alumnes 

 

Número d’incidències del 10/10/2015 al 

10/12/2015 

 

Alumna 6 1 incidència (no es pot determinar el dia) 

Falta de respecte: L’ Alumna 6 no fa cas i està 

parlant. La monitora li diu que calli perquè està 

explicant l'activitat. La nena no fa cas, la monitora 

li repeteix i li diu:  "si no le hago caso a mi madre, 

te lo voy a hacer a ti." amb una actitud molt 

xulesca. Els monitors li diem que parlarem amb la 

seva mare sobre el que ha dit al nena, i contesta " 

me da igual". Al final de l'activitat els monitors 

baixem a parlar amb la mare i li expliquem el que 

ha passat. Aquesta esbronca a la filla i li diu que 

                                                           
23

 Alumna implicada en el fet, l’anomenarem companya 2. 
24

 Cal esmentar que a la taula només s’han reflectit els alumnes amb una o més incidències. La resta dels 

companys no tenen incidències. 
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no tingui aquesta actitud de xula, que no és ningú 

superior. 

 

Norma vulnerada: Respectar als monitors 

 

Alumne 1 incidència (no es pot determinar el dia) 

Mala actitud: Actitud obscena greu cap a una 

alumna de la classe 

Norma vulnerada: Respectar als companys 

 

Taula 16: Incidències alumnes 6è escola Y curs 2013/2014 

Alumnes de 6è (escola Y): 20 

Alumnes 

Número d’incidències del 10/10/2013 a 10/12/2013 

Alumne 1 1 incidència (no es pot determinar el dia) 

Agressió física: L’alumne 1 es baralla amb un altre nen d’un altre 

curs per una discussió que havien tingut durant el dia. D'aquesta 

baralla es produeix una altra perquè es fica pel mig el germà de 

l’Alumne 1 i s'acaben barallant molts nens. L’alumne 1 està 

descontrolat, no fa cas a ningú, ell només vol agredir al nen que 

l’ha molestat. Es produeix l’agressió i l’alumne 1 no es calma fins 

que no ve un monitor que el coneix des de fa molt anys, li agafa la 

cara i crida molt fort: ja prou! 

 

Norma vulnerada: Respectar als companys i no agredir-los. 

 

7.3 ANNEX 3 : Entrevistes als professionals 

7.3.1  Directora escola x 

 

· Quants anys fa que treballa a l'escola x?  10 anys 

· S'ha trobat sovint amb alumnes que pateixen l'empresonament d'un dels progenitors? 

Si, a vegades. En algun cas si que ens hem trobat situacions greus dels dos progenitors 

empresonats per un període de més de 10 anys 

· Quin paper juga l'escola en aquestes situacions? Com es vetlla pel vincle escola - 

família? Tenint en compte que en l'escola passen bastants hores i que és un lloc on conviuen 

amb altres nens i adults, és molt important està informats, perquè tenen conductes de vegades 

disruptives imagino que fruit de la ràbia que senten per estar separats dels pares. De vegades 



 

39 
 

han de canviar de casa per viure amb altres familiar i fins i tot de ciutat. Tot això fa que els 

infants se sentin molt trasbalsats i més vulnerables. A les escoles estem coordinats amb 

serveis socials que normalment estan al cas de l’entramat social d'aquestes famílies i com 

queden els temes de custòdia. Tot i això, el vincle escola família queda malmès perquè falta 

un o dos dels interlocutors i molt sovint per la vergonya d'haver de comunicar una entrada en 

presó.  

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? Els canvis conductuals són molt 

evidents: senten ràbia i pena. Intenten molt cridar l'atenció de l'adult i dels companys. De 

vegades necessiten ajuda psicològica, si més no, és recomanable en tots els casos. A l'escola, 

en el cas dels alumnes que tenen tant el pare com la mare a presó, se'ls ha ofert un servei 

d'ajuda psicològica dins de la mateixa escola amb professionals de proinfància. Això els ajuda 

a canalitzar una mica les seves emocions i a saber gestionar-les 

· Creu que hi ha relació  entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? Segur. Generalment són 

nens conflictius perquè viuen situacions quotidianes poc recomanables per a infants ja abans 

que els pares entrin en presó i desprès molt més, perquè a més de viure tot això han de viure 

sense els pares. 

· S'ha trobat amb nens  que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? Sí. Generalment les conductes són de 

negació, de portar la contraria, de buscar el conflicte i de no tenir en compte el punt de vista 

dels demés. Per això les sessions de tutoria on es treballin les emocions i les relacions i ,en 

general, qualsevol metodologia que fomenti la cooperació i el treball en grup, seran molt 

beneficiosos. 

· Quines dificultats ha pogut veure en les famílies com a directora d'un centre educatiu? 

Les famílies, se senten molt avergonyides pel familiar que entra en presó. Però generalment 

no l'amaguen, perquè saben que al final els nens ho xerren tot. Demanen ajuda i comprensió 

sobre tot. 

· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho?  

Al principi no acostumen a parlar del tema, però si se'ls parla amb naturalitat, com un fet real 
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que és, acaben parlant i és bo poder dir obertament ”els meus pares no podran venir perquè 

estan a la presó”. 

· Entre els mestres, l'equip directiu, els vetlladors, etc. es parla amb normalitat sobre 

aquesta situació? Es té en compte als claustres, o es considera un tema delicat en el que 

no s'ha  d'entrar? Tot i tractar el tema amb naturalitat no és tracta amb normalitat perquè no 

és una cosa normal ni desitjable. Es té en compte sobretot quan es parla a les avaluacions o a 

les comissions socials i ens ajuda a entendre i a situar-nos davant certs comportaments o 

dificultats que puguin presentar aquests alumnes. 

· Creu que aquesta situació afecta a l'absentisme escolar? Ha pogut notar a la seva 

escola més absentisme de determinats nens quan els seus pares han ingressat a la presó? 

No és un tema que afecti negativament. Generalment aquest alumnes estan més “vigilats” per 

serveis socials, per diferents motius i això fa que l'assistència a l'escola tingui un especial 

seguiment. 

7.3.2 Monitora Projecte Social escola x 

 

· Quants anys fa que treballa al Projecte? Des de l'any 2013. He treballat tres cursos.  

· Quin és el seu rol i la seva tasca a l'escola x? Sóc monitora de lleure, aquest any en 

específic realitzem esport amb els infants.  

· S'ha trobat sovint amb casos de nens que tenen el pare o la mare a la presó? Sí m'he 

trobat uns quants, a tots els cursos que he estat, almenys un nen/a té o tenia un progenitor a la 

presó. 

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? Crec que depèn de com tracta la 

família aquest fet, afecta d'una manera a la conducta o d'un altre, però en casi tots sí que 

s'altera i es noten canvis. Són més inquiets, necessiten saber el que es farà i per què... Dic lo 

de les famílies per què he conegut diferents situacions: una nena que té 8 anys té el seu pare a 

la presó des de que ella és petita, té uns altres 3 germans i tots ells ho tenen molt normalitzat, 

saben el perquè està tancat i que sortirà en pocs anys, tenen moltes ganes de que surti. Són 

extrovertits i una mica conflictius però parlen del seu pare amb tranquil·litat. En canvi un altre 

nen, que també té 8 anys, al seu pare el van empresonar fa només dos anys, aquest nen s'ha 



 

41 
 

tornat molt més tancat des de que va "marxar" de casa, no entén del tot tampoc el per què s'ha 

anat però només sap que és per algo molt dolent.  

· Creu que hi ha relació entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? Penso que depèn de 

com ho tracti la família, però sí, crec que d'una manera o d'un altre afecta segur. Crec que en 

general sí que es més vulnerable. 

· S'ha trobat amb nens que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? Sí, si que m'he trobat. I sí, també tenen 

falta d'assertivitat ja que a la majoria d’ells tampoc els hi han parlat (fora de l'àmbit educatiu) 

d'una manera assertiva i no saben el que és. També crec que tenen falta d'empatia, no pensen 

en el que fan.  

· Per la seva experiència, creu que aquests nens són més conflictius? Sí crec que sí que ho 

són, a l'hora d'explicar un joc o fer equips la majoria de les vegades són els que més inquiets 

s'estan o molesten al company del costat.  

· Ha pogut observar conductes disruptives entre aquests infants? Creu que són més 

impulsius? Sí crec que sí, en aquesta escola la majoria dels nens ho són però hi han límits que 

ells passen a vegades. 

· Quins problemes emocionals ha pogut veure que genera en el nen aquesta situació? No 

saben el que senten, com posar-li nom i tampoc saben expressar-se. Per lo tant tampoc saben 

identificar les emocions dels demés. 

· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho? 

Depèn del nen o nena sí que ho porta amb normalitat i depèn de quin no. Crec que és molt bo 

que parlin del tema, que diguin com se senten amb el que passa i saber que no és res dolent el 

que pot sentir. Però més que res, que sàpiguen bé les coses sense mentides 

· El nen parla sobre la seva situació familiar? Explica la organització familiar i qui es el 

seu cuidador principal sense problemes? La majoria d'ells això no ho fan, molts tenen una 

mica de “lio” amb les seves unitats de convivència ja que potser hi ha familiars que es van 

movent o ells mateixos.  
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· Creu que la situació afecta a l'absentisme escolar? Penso que no arriba a afectar, ja que 

aquestes famílies tenen a Serveis Socials bastant més a sobre i controlen que els seus 

fills/filles acudeixin a l'escola. 

Per últim, ens pot explicar alguna anècdota que li sembli determinant per entendre la 

situació d'aquests nens i veure la influència que pot arribar a tenir l' empresonament del 

seu pare/mare en la seva conducta diària? Amb la nena que he explicat abans, un dia 

estàvem fent manualitats de Nadal pels nostres familiars i a dins posàvem una carta. Ella em 

va venir i em va dir: ja fa temps que em coneixes i li he parlat de tu al papa, per què no li 

escrius una carta? Tenia una il·lusió a la cara i un somriure tant gran.... Amb aquesta 

"anècdota" vull mostrar amb la normalitat que porta l’alumne lo del seu pare i com volia que 

coneixes el seu entorn en l'escola. Em va fer molta gràcia al veure que m'ho deia de tot cor, 

però a la vegada molta pena pel fet de no tenir-ho a casa amb el que l'estima. 

7.3.3 Coordinadora Projecte Social escola x 

 

· Quants anys fa que treballa al Projecte? Aquest és el tercer any que estic treballant al 

Projecte Social. 

· Quin és el seu rol i la seva tasca a l'escola on fa de coordinadora? Actualment sóc la 

coordinadora del centre educatiu x. La meva tasca consisteix en vetllar pel bon funcionament 

de l’espai al migdia, així com cobrir les diferents necessitats que puguin tenir 

monitors/infants. També fer  recolzament de tasques de coordinació general i direcció del 

centre. 

· S'ha trobat sovint amb casos de nens que tenen el pare o la mare a la presó? Als dos 

centres educatius amb els que treballem amb el Projecte Social podem trobar molts nens amb 

pares/mares o tutors legals a la presó, inclús durant el transcurs del curs escolar alguns 

nens/nenes han pogut viure aquesta situació. 

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? Crec que afecta de manera molt 

negativa en aquells infants que la viuen com una experiència nova. Sí que és veritat que per 

les característiques del barri i amb el col·lectiu d’ infants que treballem hi ha molts nens que 

ja estan acostumats a viure dia a dia aquest tipus de situació . 
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Personalment recordo el cas d’una nena que està a l’altre escola amb la que treballem dins del 

Projecte. Va viure aquesta situació durant el curs escolar, va ser molt traumàtic. En el seu cas 

van empresonar al seu pare. La nena mostrava nerviosisme, canvis recurrents de conducta, i 

fins i tot jo m’atreviria a dir un principi de depressió, ja que plorava de manera sovint, sense 

raó alguna. 

· Creu que hi ha relació entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? 

No sé si afecta de manera directa o indirecta a la conducta del nen, també això implica el 

tracte afectiu que tingues l’infant amb el progenitor. Per poder valorar si és més vulnerable o 

no, crec que hauríem d’analitzar cada cas de manera concreta e individualitzada, fer i  tenir un 

seguiment previ d’aquesta situació. 

· S'ha trobat amb nens que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? Evidentment sí, cada dia ens trobem amb 

infants que tenen dificultat per afrontar les normes establertes. Tenen una gran falta 

d’assertivitat amb els companys i ells mateixos. 

· Per la seva experiència, creu que aquests nens són més conflictius? No m’agrada posar 

aquest tipus d’etiquetes, jo crec que no hi ha nens conflictius per ells mateixos, són i fan el 

que aprenen. Per això penso que és tant important treballar amb infants amb “risc d’exclusió 

social”, perquè un sumat de diferents vivències viscudes en diferents moments de la seva vida 

fan que potser a la adolescència tingui comportament més “conflictius”. 

· Ha pogut observar conductes disruptives entre aquests infants? Creu que són més 

impulsius? Sí, efectivament crec que la gran majoria dels infants amb els que treballen tenen 

un tipus de conducta que no és l’ adequada. Són molt impulsius, fan i actuen sense pensar en 

les possibles conseqüències que poden tenir els seus actes. 

· Quins problemes emocionals ha pogut veure que genera en el nen aquesta situació? 

Com ja comentava abans els cas d’una nena, cada nen és un mon diferent, amb personalitat i 

manera de viure pròpia, però jo crec que un dels primers símptomes que trobem es la ràbia, 

contínuament es pregunten perquè? Perquè el meu pare esta a la presó i no el d’ un altre .., 

perquè jo tinc problemes... Després de la ràbia es poden afegir molts problemes diferents de 

conducta. Treballar l’educació emocional amb aquest col·lectiu d’infants és una prioritat. 
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· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho? 

Tenim de tot. Hi ha infants que no tenen problema en afrontar aquesta situació i poden parlar 

d’ella sense problemes i uns altres que tenen més problemes per poder parlar obertament de la 

seva situació. Evidentment sí que crec que és favorable parlar i poder escoltar les seves 

preocupacions relacionades amb aquest i qualsevol tema que de la seva vida diària, per poder 

també donar eines i ajudar-los en la mesura de lo possible. 

· El nen parla sobre la seva situació familiar? Explica la organització familiar i qui es el 

seu cuidador principal sense problemes? No sempre, tot i que la gran majoria de nens, 

especialment els mes petits, potser per desconeixement, parlen més obertament sobre la seva 

vida diària. 

· Creu que aquesta situació afecta a l’absentisme escolar? Pot afectar en algun cas però 

generalment els nens que jo he tingut en aquesta situació venien gairebé sempre. Aquestes 

famílies estan vigilades pels professionals, pels serveis socials gairebé sempre. 

7.3.4 Directora escola y 

 

· Quants anys fa que treballa a l'escola y? Fa 14 anys però durant dos cursos vaig estar fora 

en una altra escola. 

· S'ha trobat sovint amb alumnes que pateixen l'empresonament d'un dels progenitors? 

Sí 

· Quin paper juga l'escola en aquestes situacions? Com es vetlla pel vincle escola - 

família? Habitualment familiars dels alumnes ens informen del que ha passat, normalment els 

que es fan càrrec d’ells mentre els pares no hi són. L’escola intenta que els alumnes ho 

pateixin el mínim possible mentre estan a l’escola. No estem preparats per aquestes 

situacions, l’experiència ens ajuda a saber fer front a aquestes situacions.  

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? Els nens estan més agressius, més 

tristos, i més desorientats. 

· Creu que hi ha relació entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? Sí, normalment sí, tot i 

que, habitualment, els familiars que se’n fan càrrec es preocupen força d’ells. 
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· S'ha trobat amb nens  que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? Els nens que a casa no tenen límits i tenen 

falta de normes per part dels seus progenitors, també acostumen a tenir aquesta conducta a 

l’escola. 

· Quines dificultats ha pogut veure en les famílies com a directora d'un centre educatiu? 

Les famílies del nostre centre, la majoria, tenen dificultats de molts tipus: no saben posar 

límits, no tenen normes clares i, de vegades, les que tenen no van en la mateixa línia que té 

l’escola. Són mares i pares molt joves amb molts fills als quals no poden atendre tal com 

necessitarien. Tenen dificultats econòmiques, problemes de desconfiança, dificultats per 

entendre el rol de l’escola, molts d’ells no tenen hàbits de treball, d’esforç, i això també es 

nota en els seus fills. 

· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho? 

No tots, depèn molt del que a casa els hi diuen que han de dir, de l’edat que tenen i del vincle 

que tinguin amb el tutor o la tutora. Hi ha nens més tancats i d’altres que, pel seu caràcter, els 

hi és més fàcil parlar-ne. 

· Entre els mestres, l'equip directiu, els vetlladors, etc. es parla amb normalitat sobre 

aquesta situació? Es té en compte als claustres, o es considera un tema delicat en el que 

no s'ha  d'entrar? En parlem per tal que tots els professionals ho tinguem en compte quan hi 

ha actituds, canvis d’humor o situacions provocades per això. És més fàcil poder-los ajudar si 

coneixem la problemàtica i el que estan vivint 

· Creu que aquesta situació afecta a l'absentisme escolar? Ha pogut notar a la seva 

escola més absentisme de determinats nens quan els seus pares han ingressat a la presó? 

NO. En general els familiars que se’n fan càrrec porten els nens a l’escola amb normalitat. De 

vegades si se’n fa càrrec un familiar que viu en un altre barri sí que deixen d’assistir a 

l’escola. 

7.3.5 Monitora Projecte Social escola y 

 

· Quants anys fa que treballa al Projecte? Aquest és el quart any que treballo al Projecte 

· Quin és el seu rol i la seva tasca a l'escola y? Jo sóc monitora d’esport i de lleure i la meva 

tasca és realitzar activitats esportives amb els alumnes, així com estar per ells i intentar que es 

trobin lo més còmodes possibles. 
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· S'ha trobat sovint amb casos de nens que tenen el pare o la mare a la presó? Sí. 

Malauradament, a aquestes escoles hi ha forces famílies que ho pateixen. 

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? Les conductes dels nens són força 

problemàtiques, tenen canvis emocionals, estan tristos i enrabiats sobretot, això els porta a ser 

impulsius i moltes vegades crear un conflicte per una tonteria. 

· Creu que hi ha relació entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? Si i tant, el fet de no 

tenir al pare o mare els hi provoca molt malestar i això s'acaba convertint amb problemes a 

l'escola. Es podria dir que són més vulnerables. Tenen conductes agressives, es barallen i 

peguen als altres nens, però al final quan aconsegueixes parlar amb ells no deixen de ser nens 

que estan pal·liant d’alguna manera la seva ràbia per aquesta situació. 

· S'ha trobat amb nens que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? El fet que els hi falti la figura del pare o la 

mare es nota molt, i en general ja són nens conflictius i amb falta de referents i valors com pot 

ser obeir les normes. El fet de tenir el pare o la mare a la presó fa més evident aquest 

problema. 

· Per la seva experiència, creu que aquests nens són més conflictius? Generalment podria 

dir que sí. Són nens ja conflictius de per sí, que tenen un entorn difícil i vides 

desestructurades. A això se li suma que pateixen l’angoixa que deu suposar que empresonin al 

teu pare o mare. Molts d’ells s’enfaden amb el món, pensen que perquè els hi ha de tocar a 

ells, i aquesta frustració o ràbia la manifesten a l’escola, pegant a altres nens, comportant-se 

malament, creant conflictes.. 

· Ha pogut observar conductes disruptives entre aquests infants? Creu que són més 

impulsius? Sí que he observat conductes disruptives entre aquests nens, constantment. La 

impulsivitat la tenen, pel que et comentava abans, perquè són nens que estan emocionalment 

tocats, perquè estan patint una situació difícil i a vegades veus que fan coses que no entens, i 

fins que no arriba algú que t’explica pel que han passat aquests nens amb la seva curta edat, 

no pots entendre-ho. Són impulsius perquè tenen ràbia dins, i la manifesten amb la 

impulsivitat. 
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· Quins problemes emocionals ha pogut veure que genera en el nen aquesta situació? 

Cada nen ho porta a la seva manera. Tot i així, si que tenen molta inestabilitat emocional, a 

vegades ploren molt i no saps perquè, o ni ells mateixos ho saben. Pensa que són petits, jo 

t’estic parlant de nens de 4rt de primària, que ni ells mateixos saben quines emocions senten. 

Però les emocions més comuns són ràbia i tristesa, una barreja entre aquestes dues. Recordo 

un dia que un nen es va pegar amb un altre, i després el que li passava era que havien tornat a 

tancar a la presó al seu pare, que havia sortit feia poc. 

· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho?  

Si que crec que és bo per ells parlar-ho amb normalitat, però hi ha que prefereixen no parar-ho 

o fins i tot que a casa no els hi deixen dir.  

· El nen parla sobre la seva situació familiar? Explica la organització familiar i qui és el 

seu cuidador principal sense problemes?  No t’ho explica directament, perquè tampoc és 

algo que surti natural, tampoc els altres nens m’expliquen amb qui viuen. Sí que és veritat que 

quan tens moments més personals amb un nen et poden explicar que viuen amb la avia o amb 

els tiets, però amb normalitat. 

· Creu que aquesta situació afecta a l’absentisme escolar? Amb els nens que m’he trobat 

jo, gairebé no faltaven mai a classe, però jo no estic cada dia a l’escola amb el mateix grup. 

Generalment m’atreviria a dir que no. Pensa que aquestes famílies estan en contacte amb els 

serveis socials i altres entitats que els assisteixen i això suposo que ho deuen tenir controlat. 

· Per últim, ens pot explicar alguna anècdota que li sembli determinant per entendre la 

situació d'aquests nens i veure la influència que pot arribar a tenir l' empresonament del 

seu pare/mare en la seva conducta diària? Recordo que van fer una operació antidroga al 

barri i es van emportar molts detinguts. Jo sabia que a un dels meus alumnes se li havien 

emportat al pare i la mare detinguts, tot i que després només va anar a la presó el pare. Jo 

intentava estar per ell en tot moment, però era un nen que no mostrava gaire els seus 

sentiments, era tímid i tancat. Uns dies després, recordo que estàvem fent l’activitat amb els 

meus alumnes de 4rt  i ens tocava compartir pati amb els de 2on. Quan van baixar al pati els 

alumnes de 2on, la germana del nen va venir corrents cap a la nostra zona i va abraçar al seu 

germà molt efusivament. Jo coneixia a la nena i sabia que era força trapella, i em va sobtar 

aquesta mostra d’afecte. El seu monitor es va apropar a dir-li que havia de tornar a la seva 

zona i deixar-nos fer la nostra activitat, però la nena es negava rotundament, ella deia que 

volia estar amb el seu germà. Jo li vaig dir a l’altre monitor que a que es podia quedar amb 
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nosaltres sempre i quan es portés bé. A l’acabar l’activitat el monitor de la nena em va venir a 

explicar que, degut a que els pares estaven detinguts, els nens vivien en cases separades. Eren 

5 germans, els dos grans estaven amb l’àvia, i els altres 3 estaven cadascun amb una tieta. Em 

va sobtar molt i em va fer molta pena, i ara ja entenia la reacció de la nena de venir a abraçar 

al seu germà perquè havia passat de viure amb ell cada dia a separar-se d’ell. A partir d’aquell 

dia els dos monitors vam parlar i durant l’hora i mitja que compartien pati 4rt i 2on deixàvem 

que els dos germans estiguessin junts, la nena venia a fer la nostra activitat i estava tota 

l’estona enganxada al seu germà. Recordo que a l’hora de marxar em sabia molt greu perquè 

sortint els 5 junts, però cadascú se n’anava amb un familiar diferent, i un dels dies en que es 

separaven, el (nom d’un dels nens) va començar a pegar a la seva tieta dient que no volia 

marxar amb ella, que ell volia anar amb el seu germà gran. Recordo que a tots els monitors 

se’ns va encongir el cor perquè es veia la ràbia del nen pegant però en realitat era tristesa, 

molta tristesa. A més era un nen que era molt graciós i, tot i ser força entremaliat, tenia molt 

bon fons. 

7.3.6 Coordinadora Projecte Social escola y 

 

· Quants anys fa que treballa al Projecte? Porto 3 anys treballant en el Projecte Social  

· Quin és el seu rol i la seva tasca a l'escola on fa de coordinadora?  El meu rol principal  

és vetllar pel benestar dels infants i dels monitors. El més important en aquest tipus de 

projecte és que els nens tinguin les necessitats bàsiques i afectives cobertes. A més que 

estiguin realitzant activitats que els hi agradin i motivin a venir a l’escola. Així doncs, fer-los 

desconnectar per una estona de la seva realitat, ja que, són infants en risc d’exclusió social i 

molts d’ells tenen una situació familiar que no afavoreix res a tot el que engloba el seu 

desenvolupament infantil. 

· S'ha trobat sovint amb casos de nens que tenen el pare o la mare a la presó? Si que 

m’he trobat amb alguns casos.  

· Com creu que afecta a la conducta dels nens aquesta situació? Ha pogut notar canvis 

conductuals en nens que han patit aquesta situació? En els casos que trobem a l’escola la 

gran majoria de detinguts són els homes de la família. Els nens es senten molt perduts. Quan 

parles amb les mares de les conductes del seu fill, t’expliquen que no saben com fer-ho 

perquè a elles no els hi fan cas. En aquests casos els nens estan rebels amb conductes difícils 
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de reconduir tant per part de l’escola com de la família. Ells mostren la seva ràbia o els seus 

sentiments a través de conflictes amb altres nens, amb comportaments inadequats, etc. 

· Creu que hi ha relació entre el fet de tenir un progenitor a la presó i els conflictes que 

el nen pugui tenir a l'escola? Creu que és un nen més vulnerable? Personalment penso 

que sí que influeix, com he comentat anteriorment els nens tenen d’altres maneres d’expressar 

els seus sentiments i en aquests casos estan més “a la que salten”. Qualsevol cosa els altera 

més i provoca un conflicte. D’altre banda no tenir la figura paterna o materna durant el seu dia 

a dia també els fa estar descol·locats o fins i tot desatesos per part de la família que s’ha fet 

càrrec d’ells. Generalment són nens amb problemes d’expressar els sentiments i amb moltes 

mancances afectives  

· S'ha trobat amb nens que tenen més dificultat per obeir les normes per falta 

d'educació? Creu que tenen falta d' assertivitat? Sí, en general als nens de la nostre escola 

no els hi agrada gens les normes. Sempre intentem inculcar normes fàcils de comprendre i 

bàsiques, de convivència i educació, per facilitar una bona convivència ja sigui a la nostre 

escola o al carrer. A través d’anar treballant aquestes normes i oferir una educació intentem 

crear l’hàbit encara que ens és difícil si al seu entorn familiar no el reforcen.  

· Per la seva experiència, creu que aquests nens són més conflictius? No penso que siguin 

més conflictius perquè conflictes tenen tots els nens a totes les escoles, però sí que penso que 

els conflictes que tenen els fan massa grans.  

· Ha pogut observar conductes disruptives entre aquests infants? Creu que són més 

impulsius? A vegades sí que ens trobem amb conductes no apropiades. Això ho treballem 

mitjançant els valors i el respecte als altres en tots els àmbits i mica en mica es va millorant. 

Pel que fa a impulsius, sí que penso que molts d’ells ho són i fan les coses sense pensar, 

perquè després parles amb ells sobre el que ha passat i estan completament penedits i ells 

mateixos diuen que  es senten malament amb ells mateixos. Això demostra que tenen un bon 

fons moral i la capacitat d’acceptar els errors i les conseqüències d’ells. 

· Quins problemes emocionals ha pogut veure que genera en el nen aquesta situació? El 

principal problema és que no expressen els seus sentiments. Tenim molts casos que només 

expressen el nerviosisme d’aquell moment i demanen sortir de l’activitat per relaxar-se. 

Aquest  és un pas endavant que hem fet. Quan ells ho necessiten i volen parlar moltes vegades 
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tampoc saben posar-li paraules al seu sentiment d’aquell moment. Les emocions s’han de 

treballar des de ben petits i reforçar-les en l’entorn familiar.  

· Els nens parlen amb normalitat sobre aquesta situació? Creu que és bo per ells fer-ho?  

Normalment intenten evitar el tema. Encara que sàpiguen on esta el seu familiar per que li fa 

visites a la presó. Però quan parlen per exemple del pare, diuen que està estudiant en una 

escola molt lluny i per això s’ha de quedar allà a dormir o que esta treballant a l’estranger. 

Personalment crec que haurien de parlar-lo amb normalitat, ja que és una aspecte del seu dia a 

dia, encara que a ells els hi faci vergonya o intentin evitar el tema. 

· El nen parla sobre la seva situació familiar? Explica la organització familiar i qui és el 

seu cuidador principal sense problemes? Generalment si surt el tema o li preguntes, sí. 

· Creu que aquesta situació afecta a l’absentisme escolar? En els casos dels més petits no 

majorment. En el cas que els nens estiguin a càrrec d’un familiar que viu lluny si, però són 

pocs casos. Sí que afecta als més gran de l’escola 5è i 6è de primària que en molts casos han 

de deixar l’escola per fer-se càrrec de la família, la casa i els germans petits quan els pares són 

a la presó. 

7.3.7 Assistent social  

 

· Quina és la seva tasca quan treballa amb una família on un dels dos progenitors es 

troba privat de llibertat? La meva tasca consisteix en acompanyar especialment de la 

persona privada de llibertat assessorar, motivar, intentar buscar-li recursos de sensibilització, 

però també perquè en un futur pugui integrar-se  en la societat com a qualsevol ciutadà amb 

ple dret.  

· Hi ha professionals dedicats específicament a aquestes situacions familiars on un dels 

dos progenitors està empresonat? Si, sempre. Cada persona que es troba privada de llibertat 

té un professional referent y un equip. Referent a la família la via de treball o intervenció no 

es fa des de la presó, es pot actuar des de diferents serveis com ara els serveis socials, EAIA, 

etc. I des de aquí es fa un treball en xarxa amb els diferents organismes que es necessitin, per 

ajudar a la família. 

· Es troba sovint amb aquestes situacions? Si, més sovint del que m’agradaria. 

·Els nens accepten la situació i es deixen ajudar per l 'assistent o treballador social? Els 

nens/es o adolescents, els hi costa assimilar aquesta situacions noves i moltes vegades solen 
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ser molt traumàtiques, no és que es deixen ajudar o no, és que entren en un pla de treball que 

tracte sobre tot de ajudar-los amb els recursos que estiguin a l’abast per fer el menys 

traumàtica possible la seva situació. 

· Quina implicació té en la vida dels nens l'assistent social? Ser el seu referent per 

exemple, fer un acompanyament, seguiment  un suport, per tal de fer la seva situació de 

desestructuració no sigui tant traumàtica. 

· Creu que és un recolzament que ajuda a fer més fàcil la situació? S'accepta pels nens 

aquesta ajuda? Si, es molt important que els nens/es i adolescents, vegin que hi ha 

professionals que vetllen per ells i la seva família i els ajuden. No s’accepta l’ajuda de cop i 

volta “d’un estrany” que no coneixen, serà el dia a dia on es tindrà que anar aconseguir aquest 

vincle de confiança. 

 

 


