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Recolçament ofert per l’ASPB per tal de promoure el desenvolupament d’habilitats 
parentals a la ciutat de Barcelona: 
 

1. Hem cercat una eina (un programa) i l'hem adaptat, està disponible per qui vulgui 
al web de l'ASPB. Els professionals que implanten el programa disposen del programa 
també en versió paper. 

2. A les persones que desenvolupen el programa els oferim la possibilitat d'incorporar-
se a la “Xarxa d’habilitats parentals”; grup format per més de 60 professionals que es 
reuneix tres cops l'any i que té com a objectius: 

- l'aprenentatge comú a partir de l'experiència de desenvolupament del 
“Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies”  en el 
territori, 

- garantir la formació continuada sobre l’estratègia, 

- contribuir a la visualització d’aquest àrea d’actuació. 

3. Compartir l'avaluació: el programa ofereix els instruments d'avaluació. Ara per ara, 
per qui vulgui dels que porten a terme el programa, ens encarreguem de l'avaluació (si 
utilitzen els mateixos instruments); és una manera, com a mínim en els primers anys, 
de poder millorar el programa. 

4. Fem formació gratuïta per professional de Barcelona ciutat sobre l’àrea d’habilitats 
parentals (hem fet catorze edicions del curs, el darrer en el mes de maig de 2016). S’ha 
format un total de 410 professionals. 

5. Fem assessorament a demanda a les entitats, xarxes i professionals que 
desenvolupen el programa (es posen en funcionament una mitjana de 30 grups per 
any).   
 
6. Facilitació del projecte al territori: creació del grup motor en els territoris de Salut 
als Barris, implicació de professionals en la moderació del programa, facilitació de 
documents i eines, seguiment de les adaptacions dels recursos, captació de les escoles, 
etc. 
 
7. Accés al Dropbox compartit de recursos de suport a les sessions i el projecte: on els 
professionals poden trobar fitxes, vídeos, narracions, presentacions, etc. 
 


