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Actualment, els serveis d’atenció primerenca passen per un període de canvi de 
paradigma i model d’intervenció. Els/les professionals lluiten per deixar de ser 
experts en una disciplina per promoure la capacitació dels progenitors i familiars 
durant la intervenció. Aquest procés fa que el model d’expert focalitzat en l’infant i 
en el/la professional passi a conceptualitzar la família i l’entorn natural. El nou model, 
conegut com a model centrat en la família, requereix diferents premisses a priori per 
poder dur a terme una bona intervenció.  

Aleshores, aquest treball té com a propòsit exposar quins són els requisits 
necessaris per fer aquest canvi de paradigma i, al mateix temps, quins són els 
aspectes que requereixen més investigació per fomentar l’atenció primerenca de 
qualitat. A partir d’una recerca sistematitzada de la literatura i d’uns criteris 
específics per filtrar resultats, s’han analitzat 33 documents a partir de quatre 
categories conceptuals.  

Els resultats obtinguts posen de manifest que els canvis organitzatius, 
paradigmàtics i estructurals requereixen noves pràctiques per part dels i de les 
professionals, de manera que s’aposti per la capacitació i les fortaleses familiars i 
per les relacions efectives entre l’equip d’atenció primerenca i els progenitors. 

Així mateix, cal destacar que la implicació directa entre el model centrat en la família 
i els resultats positius sobre el desenvolupament de l’infant no s’han demostrat. 
Diverses investigacions exposen que la manca de formació professional és una de 
les barreres més substancials per dur a terme aquest model. Paral·lelament, l’actitud 
professional, la comparativa de models o l’avaluació sobre la qualitat dels serveis 
d’atenció primerenca són aspectes que requereixen noves investigacions per 
plantejar respostes integrals a les necessitats dels infants i les famílies. 

 


