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Eines jurídiques i psicoeducatives 

adreçades a la figura del 

Coordinador/a de Parentalitat entorn 

al Pla de Parentalitat 

DURADA: 20h (6 sessions) 

DATA: 8, 15, 22 i 29 de maig, de 16.00 a 19.30h  

i el 5 i el 12 de juny, de 16.00 a 19.00h. 

LLOC: Seu del CEESC a Barcelona. 

 

INTRODUCCIÓ 

La proposta de formació té com a objectiu analitzar i donar eines jurídiques i 

psicoeducatives al Coordinador/a de Parentalitat entorn el Pla de Parentalitat.  

Una part de la formació serà un bloc jurídic i l’altre serà psicoeducatiu. 

 

FORMADORES 

Isabel Bujalance, educadora social habilitada com a mediadora familiar, màster 

en Teràpia Sistèmica i diplomada en Teràpia del Trauma Infantil i 

Coordinadora de Parentalitat. 

Maria Serra, advocada i mediadora amb postgraus en l’especialitat de Drets de 

la Infància, Dret Matrimonial i Dret Civil Català. 

 

OBJECTIUS 

 Emmarcar la regulació i abast de la Coordinació de Parentalitat. 

 Aprofundir en la figura del Coordinador/a de Parentalitat des d’un 

vessant jurídic i piscoeducatiu. 

 Apropar als participants en el context teòric i les eines metodològiques, 

pròpies del procés de la Coordinació de Parentalitat. 

 

CONTINGUTS 

Bloc jurídic: 

1. Dret de família vigent: marc legal. 

2. Pla de Parentalitat. Què és. Què ha de contenir, i què no ha de contenir. 

Aplicabilitat. 

3. Model de Pla de Parentalitat. Instruccions per a la seva elaboració. 

4. Coodinador/a de Parentalitat. Marc legal actual. Relació amb el 

procediment judicial, SATAF i Punts de trobada. Coordinador/a de 
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Parentalitat (CoPa) Funcions i límits. L’anàlisi de les principals sentències 

que contenen derivacions al/la Coordinadora de Parentalitat. 

5. Matèries sobre les que elaborar o implementar el Pla de Parentalitat per 

el CoPa: Pàtria potestat. Guarda i custòdia. Decisions de pàtria potestat i 

de guarda. Atribució de l’habitatge familiar. Aliments. 

6. Conclusió: Documents del CoPa: directrius a tenir en compte. 

 

Bloc Psicoeducatiu 

1) La filosofia del Bon Tracte, la legitimitat i la vivència del dol en les 

situacions d’alta conflictivitat familiar (definició) 

a) Coordinador/a de Parentalitat des del Model Sistèmic-transaccional 

i. Filosofia 

ii. Anàlisi de primer ordre 

iii. Estructura del P.A.N: 

a. Estat Pare 

b. Estat Adult 

c. Estat Nen 

iv. El guió de la vida 

2) Els estils educatius en les famílies: 

a) El cicle vital familiar. 

b) Els quatre estils educatius bàsics. 

c) Nardone i l’ampliació dels estils educatius bàsics. 

d) Estratègies de comunicació. 

e) Els estils educatius associats a les incompetències parentals. 

3) Les etapes evolutives en els fills i filles i la seva importància i ressò en els 

processos de divorci, separació i alta conflictivitat familiar. 

4) Tècniques: 

1- Les caixes d’eines: 

a.  de la família: 

i. Objectiu 

ii. Descripció dels elements. 

b. En la coordinació de parentalitat: 

i. Objectiu 

ii. Descripció dels elements: 

1. La tècnica de la caixa de sorra. 

2. La representació del P.A.N: 

a. Elements de la comunicació. 

b. Els mandats familiars en el guió de vida. 

2- Construcció, per part de cada participant, de la seva pròpia caixa 

d’eines. 
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3- Elements de treball amb els fills i filles per intervenir en el procés de 

la Coordinació de Parentalitat. 


