
 

RESUM FORMACIÓ: “NOVES APORTACIONS EN INTERVENCIÓ FAMILIAR AMB PROGENITORS 

SEPARATS EN CONFLICTE”. TARRAGONA  JUNY 2018 

Ponent: cristina Günther ( tesis doctoral hostital Sant Pau i Santa Tecla, universitat Blanquerna) 

Temes tractats: 

1.- Divorci i separacions conflictives 

Fer el diagnòstic relacional ( postparentalitat i postconyugalidad)    

+Conyugalidad armoniosa 

 

                                   DEPRIVACIONS                            FUNCIONALIDAT 

_ Parentalitat deteriorada_________________________ Parentalitat  preservada+ 

 

                                CAOTIZACIONS                             TRIANGULACIONS 

 

_ Conyugalidad disarmonica 

TRIANGULACIONS: els pares amb dificultats en la conyugalitat envien missatges als fills 

demanant la seva col·laboració per a que s’involucri en el conflicte de la parella 

COPARENTALITAT: ( com fem de pare els dos) 

Els pares poden exercir una bona parentalitat amb els fills per separat però dificultats en la 

coparentalitat 

Quan hi ha conflictes en la coparentalitat:  

-Problemes de comportament  

-Somatitzacions  

-Problemes en l’autoestima dels fills. 

2.- Pràctiques alineadores familiars (PAF) 

Linares fa una re definició ja que el SAP es un terme polèmic per varis motius: reduccionisme ( 

bo-dolent), es defineix per símptomes, falta fonamentació científica, acusacions falses o motiu 

fingit ( madre maliciosa)... 

Definició de JL Linares:   PAF (pràctiques alineadores parentals): conjunt de situacions 

relacionals que es caracteritza per: 

✓ Actuacions disfuncionals d’ambdós progenitors (manipuladors exitós/ manipulador 

fracassat) 

✓ Col·laboració activa dels fills en progressiva dinàmica de desconfiança, rebuig i fugida 

cap endavant. 

✓ Intervenció partidista de les FO 



✓ Estimulació dels conflictes per part dels professionals 

✓ La responsabilitat de cada un dels participants varia en cada cas 

Bones i males pràctiques: 

-Burnout ( ho poden evitar amb supervisió, treball d’ equip...) 

- Investigació sobre factors comuns: entusiasme, actitud positiva... 

3.- La relació terapèutica 

✓ Col·laboració 

✓ Aliança com a factor comú  

✓ Aliança basada en tres processos. 

-Acords sobre els objectius 

- Acord respecte les tarees 

-Vincles consultant i terapeuta  

Actituds inicials de la persona que acut: 

✓ Sol·licita i/o es responsable 

✓ Demandat : el canvi està en el altre 

✓ Visitant: no reconeix que necessita ajuda 

✓ Rehen: Se sent injustament tractat 

✓ Fugitiva: evita el contacte 

Característiques diferencials en teràpia familiar.  

✓ Diferenciar actituds inicials dels membres de la família 

✓ Sensació de falta la de control dels membres... ( no se que explicarà l’altre) 

✓ Derivació externes 

✓ Múltiples nivells de relació 

Important: potenciar preferentment la relació entre els membres de la família (aliança 

intersistema) 

 Modelo SOATIF: Medeix l’aliança terapèutica: ( www.softa-soatif.com) 

4.-Estratègies d’intervenció  

(¿Si los papas no se pueden ni ver y es importante esta alianza, que hacemos?) 

Recomanacions: 

✓ La familia como experta en su propia vida 

✓ Dar espacio a los sentimientos. Diferenciar entre el sentido de las sesiones individuales 

y conjuntes 

✓ Los resultados de lo que tu hagas se verá en tu hijo 

✓ En la mente los niños son mitad papa/mama 

✓ Explicar Huida hacia adelante: es doloroso así que el niño toma un camino “quemar las 

naves” 

✓ Sorprender 

✓ Como lo haríais: practica conmigo 



✓ Intercambiar roles con los adolescentes 

✓ Co-construcciones de objetivos 


