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OBJECTIUS
El projecte de recerca del Programa de Competència Familiar-Universal (PFC-U) té com a
objectiu general el disseny i la validació d'un programa, basat en l'evidència científica,
de prevenció familiar de consum de drogues. Principalment des de la perspectiva de la
intervenció socioeducativa amb famílies, el programa permetrà a les famílies reforçar el
funcionament familiar positiu com a estratègia per evitar o reduir l'abús de substàncies i les
conductes problema (les que deriven en problemes d'inadaptació social). En el marc del
programa, el funcionament familiar positiu es treballa fomentant les competències parentals
en els pares i les habilitats de relació en els fills.
Els objectius científics de caràcter educatiu i formatiu són cèntrics a la present proposta
d'investigació, a l'dissenyar, implementar i avaluar un programa formatiu d'intervenció amb
famílies basat en l'evidència.

METODOLOGIA
La validació del programa consisteix en una prova quasi-experimental amb una àmplia i
representativa mostra de famílies de dues comunitats autònomes de l'Estat. El referent per al
reclutament de les famílies són els centres de formació en educació primària i secundària.
La prova inclou avaluacions rigoroses en modalitats pre-test, posttest i seguiment longitudinal.
Es treballa amb grups experimentals i grups de control.

PREVISIÓ DE RESULTATS
PARAULES CLAU
Treball socioeducatiu amb famílies, programes basats en l'evidència
científica, famílies en risc d'excusió, prevenció de drogues

Pel que fa a la previsió de resultats, s'esperen els següents: validació del contingut del
programa; avaluació positiva de l'eficàcia del programa a evitar o retardar el consum de
drogues en adolescents; avaluació positiva de l'eficàcia del programa en el desenvolupament
de competències parentals, familiars i d'habilitats de relació social en els fills; adherència,
participació i implicació alta de les famílies en relació al programa; resultats positius en
l'avaluació dels formadors; i adaptació positiva dels instruments d'avaluació del programa.

GUIES I MANUALS

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
Es posa especial èmfasi en la investigació sobre la formació de
formadors i en la didàctica de la prevenció (vinculada al disseny
d'estratègies i bones pràctiques per a la implicació familiar en les
sessions formatives del programa). També la relació cost-eficiència
i la sostenibilitat del programa són objectius prioritaris, en dissenyar
un programa que persegueix l'eficàcia provada, perseguint un ús
racional dels recursos públics.
La proposta està altament vinculada amb els objectius del Programa
estatal d'R + D + I orientat als Reptes de la Societat espanyola. Es
tracta d'un projecte de recerca experimental i teòric orientat a la
recerca de solucions científic-tècniques aplicables a la resolució dels
problemes plantejats en l'adolescència (consum de drogues i
inadaptació social).
Es treballa en els àmbits escolar i familiar, des de la perspectiva de
l'educació familiar com a estratègia per a la prevenció i la promoció
del benestar social. A més, atenent a l'estratègia plantejada en el
Programa estatal, consisteix en una investigació social que incorpora
de manera transversal la perspectiva de gènere i el repte de les
tecnologies de la informació i les comunicacions com a tecnologies
facilitadores essencials (Horizon 2020) de la tasca educativa.
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