
Servei d’acolliments en 
família aliena 
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 Acolliment SIMPLE / PERMANENT 

 Acolliment d’URGÈNCIA I DIAGNÒSTIC 

 Acolliment en UCAE (Unitat Convivencial d’Acció Educativa) 

 Acolliment de caps de setmana i vacances en família COL·LABORADORA 



 

Acolliment familiar simple 

Consisteix en una guarda provisional de l’infant 

de llarga o curta durada. La temporalitat 

dependrà de la recuperabilitat de la família 

d’origen. 



 

Acolliment familiar permanent 

S’estableix en aquells casos on es preveu que el 

desemparament de l’infant serà definitiu.  



 

Acolliment familiar d’urgència  

i diagnòstic 

Exerceixen l’atenció immediata i transitòria d’un 

infant, de 0 a 6 anys, mentre s’analitza la 

problemàtica de la seva família biològica i es 

determina, si s’escau, la mesura de protecció més 

adequada.  

  

L’estudi de la situació de l’infant i la proposta de la 

mesura protectora es duen a terme en el termini 

que s’estableix reglamentàriament.  



 

Acolliment en Unitat Convivencial 

d’Acció Educativa 

L’exerceixen persones tècnicament qualificades i 

seleccionades. Aquest tipus d’acolliment s’adreça a 

infants amb necessitats especials i/o situacions 

d’alta complexitat.  



 

Acolliment de caps de setmana i 

vacances en família 

col·laboradora 

És un acolliment complementari a la mesura de 

protecció residencial: és el centre qui exerceix la 

guarda de l’infant, mentre que la família 

col·laboradora manté una relació durant els caps de 

setmana, festius i vacances.  









 
 Característiques personals 

 
 

 Circumstàncies socioeconòmiques  
 
 

 
 
 Altres circumstàncies  

 

 

 Competències criança 

 Motivació  

 Motivació compartida 

 Acceptació i comprensió envers la família 

d’origen.  

 Col·laborar i acceptar el seguiment i 

l'assessorament tècnic 







 
 

Requeriments 
del projecte 

ENTREVISTES 
DE 

SEGUIMENT 

RECURSOS 
DE 

L’INFANT 

VISITES 
BIOLÒGIQUES 

INFANT 

ACOLLIDORS 

NUCLI 
ACOLLIMENT 

PSICOLÒLEG 

REFORÇ 
ESCOLAR 

LOGOPEDA 

AMPLIA 
DISPONIBILITAT DE 
TEMPS I EMOCIONAL… 
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