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 Preinfant neix l’any1997 

Orígen: ABD - programes d’atenció a persones 

drogodepenents. 

 Evolució vinculada a diferents problemàtiques 

emergents. 

 
 

  

PRESENTACIÓ 



 Prevenció del maltractament infantil  
 

 Protegir la salut física i mental de l’infant, disminuint 

i/o eliminant aquelles situacions de risc que es 

poden donar al llarg de l’embaràs i dels 3 primers 

anys de vida, en un context familiar d’alt risc psico-

social. 

 

OBJECTIU GENERAL 



 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONES I/O FAMÍLIES 

SITUACIONS DE VULNERABILITAT 

  

 

Adolescència 
 

Toxicomanies i/o alcoholisme 
 

Patologia mental 
 

Monomarentalitat 
 

Escasos recursos econòmics 
 

Antecedents de violència familiar 
 

Famílies nouvingudes 
 
 

 POBLACIÓ DESTINATÀRIA 



  
 

          

QUÉ OFEREIX PREINFANT 

Fomentar el bon tracte 

Suport 
emocional 

 Treball del 
víncle 

Suport cures 
embaràs 

 Pautes i 
habilitats de 

criança 

Vinculació 
recursos 
Xarxa 

Afavorir el desenvolupament 

psicoafectiu de l’infant 



 

Prenatal (embaràs) 

Natal (part) 

Postnatal (dels 0 als 3 anys) 

ETAPES D’INTERVENCIÓ 



1. Treball preventiu des de l'etapa prenatal 

 És un bon moment per establir l'aliança de treball 

 Permet incidir precoçment en el desenvolupament de la maternitat 

 Prevenció de possibles situacions de maltractament prenatal 

 

2. Suport i acompanyament a la maternitat 

 Pla de millora conjunt per etapes (embaràs, 0- 6 mesos, 7-16 mesos i 17-

36 mesos) 

 Mirar a la persona i no l'objecte d'intervenció (mirada àmplia i 
constructiva de la situació) 

 Anar al costat i no per sobre (llenguatge clar, proper, sense 
tecnicismes…) 

 

  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL  

MODEL D’INTERVENCIÓ 



 

3. Un únic professional referent per família     

4. Accesibilitat i flexibilitat 

 Treball a domicili 

 Visites d’acompanyament 

 Telèfon mòbil per a cada referent 

 Horaris flexibles 

 Periodicitat de les intervencions 

5. Recurs PONT 

6. Treball en Xarxa 

 Facilitar l’accès i la vinculació als serveis i recursos de la comunitat 

 Detecció precoç (prevenció secundària) 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL  

MODEL D’INTERVENCIÓ 



 
Recurs residencial temporal dirigit a dones majors d’edat 
embarasades i/o amb fills/es menors de 3 anys.  

 
 Dirigit a mares amb un cert grau d’autonomia. 

 

 S’ofereix un espai de relació basat en el respecte, la confiança i la resolució 
dels conflictes.  

 

 Es treballa en base al víncle, oferint suport a la quotidianitat, acompanyant 
mitjançant la derivació a altres serveis.  

 

 Es treballa en base a 4 nivells:  

    Individual, familiar, grupal i comunitari 

PISOS Preinfant 



Preinfant.org, web d’informació i atenció on-line a adolescents i joves 

entre 13 i 21anys, a les seves famílies i a professionals. 

WEB Preinfant 

http://www.preinfant.org/


Vídeos https://www.youtube.com/user/preinfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook  https://www.facebook.com/Preinfant         Twitter  https://twitter.com/preinfant 

WEB Preinfant 

https://www.youtube.com/user/preinfant
https://www.facebook.com/Preinfant
https://twitter.com/preinfant


Espai colectiu de trobada, suport mutu, intercanvi i relació 
 
Dota a las famílies de recursos personals, socials i materials per a 
promoure la seva inclusió social. 
 
 Cobertura de bens de primera necesitat: d’higiene, alimentació infantil, roba 

i puericultura 

 

 Millora habilitats socioeducatives de les famílies: tallers i activitats lúdiques 

 

 Augmenta la xarxa de suport informal de les famílies, creant vincles que van 
més enllà de l’espai grupal.  

 

 

 

+QRoba 



“Tota mare, pare, família que rep 

recolzament afectiu i té un suport 

social, pot oferir millors braços” 

 

 

ABD- C/ Quevedo 2, baixos. Barcelona 08012 - T. 93 289 05 30 – preinfant@abd-ong.org  

 

MOLTES GRÀCIES!!! 

 


