
 

 

          

CURS 

“Diversitat familiar: eines  

   per a l’acció socioeducativa” 
 

 

 

 

 

A càrrec de: Meritxell Linares, sòcia fundadora Quorum Social, Treballadora Social. Eva 

Alesanco, sòcia fundadora de Quorum Social, Psicòloga i terapeuta familiar. Meritxell 

Pomar, sòcia fundadora Quorum Social, Psicòloga i terapeuta familiar. 

 

Objectius del curs: 

• Conscienciar de la importància de la tolerància i la representativitat dels diversos 

models familiars a l’àmbit educatiu.  

• Oferir eines i instruments pràctics que permetin treballar els diferents models familiars.  

Destinataris/àries: professionals en general del món socioeducatiu (educadors/es socials, 

treballadors/es socials, integradors/es socials, psicòlegs/gues, pedagogs/gues mestres,...), 

estudiants, etc., així com totes aquelles persones interessades en la temàtics del curs.  

 

Durada: 20 hores (adaptable a altres formats) 

 

Continguts: 

El model familiar tradicional està format pel pare, la mare i els fills, però actualment la 

societat ha canviat de tal forma que els models familiars ja són molts i ben variats. 

 

Pares separats, famílies reconstituïdes, acolliment o adopció, parelles homoparentals, 

famílies monoparentals, transculturals…etc. Això fa que no sempre sigui fàcil tractar el 

tema familiar en els diversos contexts educatius. 



 

Aquesta formació ofereix als professionals un coneixement específic dels diferents models 

familiars amb els que convivim actualment i les seves necessitats. Un espai de reflexió i 

enriquiment on s’ofereixen les principals eines pràctiques per tractar els models familiars 

des del respecte i la tolerància  

1. Recorregut i evolució del model familiar tradicional a la diversitat familiar i cultural 

actual 

2. Context social, legal i cultural 

3. Noves formes de maternitat/paternitat i les seves necessitats 

o Acolliment i Adopció (nacional, internacional-transracial) 

o Reproducció assistida 

o Maternitat subrogada 

o Divorcis i famílies reconstituïdes 

o Immigració i interculturalitat 

o Homoparentalitat 

o Monoparentalitat 

4. La ètica i la moral en les famílies emergents. 

o Dilemes i dubtes 

5. Recursos i eines pràctiques per treballar els models familiars 

o Llibres, contes, Jocs, webs 

Metodologia: 

La metodologia que s’utilitzarà serà eminentment pràctica, juntament amb suport 

audiovisual que facilitarà la reflexió sobre els continguts de la formació. Una experta 

professional serà la formadora de les sessions. 

 

CURS EN COL·LABORACIÓ AMB QUORUM SOCIAL 

 

 


