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Introducció  

 

Aquest treball tracta sobre l´experiència de dos grups de mares i pares amb 

nens TEA, grups diferenciats segons el grau d´afectació psicopatològica 

dels nens i que han estat realitzats paral.lelament al CSMIJ de Tarragona en 

un context de postconfinament i pandèmia. 

 

Metodologia 

 

Els grups psicoeducatius realitzats són d´orientació psicodinàmica, dirigits a 

mares i pares d´infants entre 4 i 5 anys afectats de TEA. Cada un d´aquests 

grups està composat per 6-8 famílies, tenen una durada de 8 sessions i 

temporalment són realitzats en format online. 

 

Per tal de facilitar la dinàmica dels grups es van crear uns xats de whatsapp 

amb l´objectiu de compartir amb les famílies l´enllaç per accedir a la 

vídeoconferència així com altres materials d´interés. 

El funcionament d´aquests xats tenia limitada la intervenció dels pares per 

tal d´evitar que es puguessin compartir continguts no addients.  

 

El grup compta amb dues terapeutes. Els continguts de les sessions es van 

adaptar al format online. Les temàtiques que es proposen abordar en cada 

sessió estan prèviament plantificades, tot i que les terapeutes afavoreixen 

seguir els interessos, inquietuds i possibilitats de les famílies. 

 

Per realitzar aquest treball descriptiu que aquí presentem, s´ha analitzat el 

material enregistrat de les sessions. Aquestes van ser supervisades 

quinzenalment, permetent-nos fer una reflexió i elaboració dels continguts i 

la dinàmica grupal.   

 

Resultats 

 

Una de les emocions compartides en aquests dos grups és la solitud que 

expressen aquests pares. Solitud que al nostre entendre està relacionada amb 

la criança d´uns infants amb greus dificultats i que s´ha vist  agreujada per la 

situació d´aïllament que ha comportat el confinament i la pandèmia. 

 

En el grup de famílies d´infants menys afectats s´aprecien més signes 

d´esperança i una tendència a percebre la situació com una oportunitat i “un 

parèntesi” que els ha permès compartir més temps amb els seus fills, poder-

los conèixer millor i aprendre a identificar les seves particularitats i la 

necessitat d´ajustar-se a ells. 

 

Conclusions 
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Objectiu 

 

L´objectiu d´aquests grups és poder ajudar a comprendre les dificultats de 

criança d´uns nens recentment diagnosticats de TEA, per tal de poder 

identificar i contenir les diferents emocions, sentiments i sensacions que 

sorgeixen en aquesta tasca.    

En aquest treball es pretén mostrar algunes diferències identificades entre 

els dos grups. 
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Al llarg del desenvolupament de les sessions, els participants experimenten 

emocions, sentiments i vivències molt intenses en relació a un moment vital 

de dol. Es tracta de famílies que han finalitzat el seu tractament als centres de 

desenvolupament i atenció precoç i que traspassen al CSMIJ amb molts 

temors i incerteses respecte al futur. 

 

Malgrat tots tenen un diagnòstic recent, realitzat a CDIAP, i han patit les 

mateixes condicions de restricció, degut a la situació de confinament i 

pandèmia a causa de la COVID-19, aquesta situació sembla haver influït de 

diferent manera en els dos grups. 

  

Una de les coses que creiem interessants destacar és el fet que les famílies 

del grup amb nens amb major grau d´afectació, semblen tenir més necessitat, 

una major disposició i més pressa per abordar temes molt profunds i 

dolorosos. En aquest sentit, ben aviat apareixen temàtiques en relació a les 

greus afectacions dels propis nens o l´angoixa pel futur, així com en relació a 

les repercussions  que es generen en les seves vides: manca de temps, 

dificultats en la conciliació familiar, recursos i suports poc adaptats a les seves 

realitats, etc.  

 

Un altre aspecte a destacar és la constatació de que l´experiència de 

confinament ha estat més traumàtica en el grup amb infants més afectats, on 

els sentiments de desesper, la desesperança, el desemparament i  la 

incomprensió han estat emocions molt perseverants.  

 

Aquestes vivències i emocions tan intenses podrien tenir a veure amb el 

sentiment de solitud que algunes famílies han experimentat en les funcions de 

criança durant el confinament. Un confinament obligadament marcat per 

l´aïllament i la manca d´uns suports i pilars tan importants i imprescindibles en 

el desenvolupament dels infants com l´escola, la família extensa o la xarxa 

social. 
 


