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ÀMBIT 
El Pla Director de Salut Mental de Catalunya, assenyala una sèrie de debilitats que són la
diana d’aquest projecte d’innovació:

• Detecció tardana dels Trastorns Mentals Greus

• Atenció parcial nen / família

• Baix nivell d’activitat de promoció i prevenció

• Territorialització no coincident entre xarxes

• Falta de continuïtat de programes (ex. nens-adolescents-adults)

L’actuació d’aquest programa kidstime es centra:

o En els fills de pares malalts mentals per prevenir que en emmalalteixin.

o En els pares malalts mentals per fer disminuir estigma i afavorir les funcions
parentals i de família.



INNOVACIÓ

Si volem resultats diferents, hem de fer coses diferents

PACIENTS cartera de serveis especialitzada per pares amb
malaltia mental i els seus fills

PROFESSIONALS
compartint xarxes:

• objectius i accions comuns i coordinades
• formació, recerca i docència

TERRITORI Programa amb objectius i coneixement compartit

SALUT PUBLICA I 
COMUNITARIA 

Prevenció de problemes de salut mental en un  
àmbit de població de risc de l’àrea de referència



Agents

KIDSTIME és un projecte multi i interdisciplinar i multi i interinstitucional:

Dispositius Assistencials

Clúster de Salut Mental

Institut Anna Freud (Londres)

Kidstime Europa

CSMIJ              CSMA

Ajuntaments

Serveis Socials



Es un programa de PREVENCIÓ
i PROMOCIÓ de la Salut

§ Hi participen famílies que no consulten.
§ Ajuda als pares a potenciar de manera saludable les seves funcions 
parentals.
§ Ajuda als fills a entendre la malaltia mental dels pares i a relacionar-se millor.
§ prevenció de crisi: Seguiment dels pares malalts mentals i evitar i detectar 
precoçment alteracions en el comportament dels fills.
§ Permet identificar estigma i exclusió davant la malaltia mental i integrar les 
famílies en el teixit social.
§ Permet que les famílies identifiquin on i a qui poden dirigir-se en cas de 
requerir ajuda, personalitzant així la seva relació amb les institucions.



OBJECTIUS

NENS I JOVES
§Parlar i comprendre la malaltia mental dels pares en un ambient de confiança i 

normalitat.

§Rebre suport, amb les seves pors, confusió i manca de coneixement de la malaltia.

§Tenir eines per gestionar les situacions difícils

PARES 
§Poder trobar un espai per parlar de la malaltia mental amb els fills.

§ Recuperar capacitat i confiança com a pares tot i patir malalties mentals



Sistema biològic

Sistema emocional

Sistema social

Sistema familiar



• Genera opiacis endògens
• Regulació de neurotransmisors

(dopamina y serotonina)
• Regulació de la hormona del 

estrès (noradrenalina, cortisol)

NEUROQUÍMICA DEL VINCLE



EXPERIENCIA & FUNCIÓ CEREBRAL

• STRESS – RESPOSTA HIPERACTIVA 

• CAOS – POBRE INTEGRACIÓ SENSORIAL, DIFICULTATS D’ATENCIÓ I  Y 

PROBLEMAS EN EL PROCESAMIENTO

• NEGLIGENCIA – POBRE REGULACIÓN EMOCIONAL, DEFICIENCIA EN 

ELPROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

• ABUSO – POBRE REGULACIÓN DE LA IRA, AGRESIVIDAD, IMPULSIVIDAD, 

ANSIEDAD; DEFICIENCIA EN LA COMPRENSIÓN EMOCIONAL



OrganitzacióPreparació
Previa 
equip

Introduc
ció
20’

Temes 
sessions
previes

Grup pares 30’
psicoeducativa

Grup nens 30’
Activitat

psicodrama 
gravada

Pizza 20’
Veure
video

Grup
pares i 

nens 30’
reflexions

Reunió 
equip
30-40’

Tallers mensuals aproximadament 10 sessions
Infants de 6-12 anys   
Grups oberts
Dues hores i mitja de durada 



VIDEO



–

AVALUACIÓ



Algunes dades dels pares 



Algunes dades dels fills



Satisfacció



Satisfacció per activitat



La base de dades actual està formada per les dades dels següents grups:
-Castelldefels, 2 grups: 2014-2015; 2015-2016
-Gavà, 1 grup: 2015-2016
-St Boi, 2 grupS: 2014-2015; 2015-2016
-Hospitalet, 1 grup: 2015-2016
-Cornellà, 1 grup: 2015-2016

• inventari de pautes de criança-expresió d’afecte (sign 0.038): millora en la 
capacitat dels pares d’expressar l’afecte i emocions als seus fills

• escala d’autopercepció d’estigma (sign 0.038): menys estigma associat a patir 
un trastorn mental

• tendència positiva en altres variables avaluades a l’espera d’increment de 
mostra 

Resultats test pre/post



Resultats preliminars

• Millora de la relació i la comunicació entre pares i fills
• Disminució d’emocions de por, estigma, aïllament i vergonya 
• Els pares es van fer més responsables d’ells mateixos.
• Les mares es sentien més competents i vàlides com a mares. 
• Les mares van ser més conscients de tipus de relació insana que 

mantenien amb els seus fills (utilitzats com a descàrrega emocional, 
com a recolzament de les seves inseguretats, o a vegades com excusa 
per atacar terceres persones...)

• Els llaços afectius del taller els hi van servir per millorar les relacions      
interpersonals fora del taller.



Altres Resultats 

§ Expansió del projecte en el territori i amb previsió 
d’implantació a Lleida i Girona. 

§ Projecte a incloure com a part d’un programa de prescripció 
social per a nens i joves de pares amb trastorns mentals i 
altres col·lectius de risc del Plà Interdepartamental i 
intersectorial de salut pública (PINSAP). 
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Altres Resultats 

http://www.kidstimebarcelona.org/posters/#

http://www.kidstimebarcelona.org/posters/


“Yo he aprendido los nombres de algunas
enfermedades y efectos secundarios y como diferenciar
entre si un papá está enfadado o con una crisis de la 
enfermedad”. 

Resultats (veu del pacient)
Nena participant



‘Me ayudó a sentirme un poco normal, algunas veces
no me siento bien, me siento extraño, yo soy diferente, 
el taller me hizo sentirme normal y a mi hijo mas
relajado...sobre mí, porque cuando yo tengo problemas
él se asusta, por no saber que hacer, entonces, esto lo 
pone en una perspectiva normal, OK.’

Resultats  (veu del pacient)
Pare participant 



PART DE L’EQUIP



GRÀCIES!!!
www.kidstimebarcelona.org

www.fundacioorienta.com
tribalta@fundacioorienta.com

http://www.fundacioorienta.com/
mailto:tribalta@fundacioorienta.com

