
 Recursos per a l’escola sobre Diversitat i Adopció
Llibres per a infants 
a partir de 3 anys:
- Gent de tota mena. Emma Damon. Beascoa, 1995 
a partir de 6 anys:
- La història de l’Ernest. Mercè Company. Cruïlla i Ediciones SM, 1985 
- La meva germana Aixa. Meri Torras. Ed. La Galera, 2006
- La Lia, La Mei i en Said. Elenio Pico. Associació Punt d’Intercanvi 2011
a partir de 8 anys:
- La família, del més petit al més gran. Núria Roca. Ed. Molino, 2000
- És al·lucinant! Robie H. Harris. Edicions Serres, 1999
- La Nina és adoptada. Dominique de Saint Mars. La Galera, 1998
- Sóc adoptada, i què? Xosé. A. Nerea. La Galera, 2004
a partir de 10 anys:
- ¡Qué suerte hemos tenido con Paule! Kirsten Boie. Alfaguara, 1987
- Gente. Peter Spìer. Ed. Lumen, 1993
a partir de 12 anys:
- Nacida en Domingo. Gudrun Mebs. Ed. Quarto, 1998
- La gran Gilly Hopkins. Katherine Patherson Ed. Alfaguara, 2005
- Piel Color miel. Jung. Ed Rosell.2008 Còmic
- El racisme explicat a la meva filla. Tahar Ben Lelloun. Ed. Empúries, 1998

Llibres per a educadors:
- Adopción y escuela. Guía para educadores y familias. Beatriz San Román. 
2008 Llibre Digital: www.postadopcion.org
- Guía Adoptar, Integrar y Educar. Comunidad de Madrid, 2007
- Adopción y vínculo familiar. V. Mirabent, E. Ricart. Ed. Herder 2012
- Indómito y entrañable. El hijo que vino de fuera. José Ángel Jiménez Alvira. 
Ed. Gedisa 2010

Altres documents on line per a educadors: 
http://addif.org/addif_web/Escola.html

Tractant la diversitat familiar a l’aula:
- Famílies, DVD editat per la Fundació Jaume Bofill i produït per Women’s 
Educational Media, 2001

La presència d’infants adoptats a les 
escoles catalanes, fa necessari el 
coneixement, per part del personal 
docent, d’aquells aspectes propis i 
diferencials que comporta la filiació 
adoptiva. Aquest coneixement permetrà 
un tractament adequat, positiu i 
normalitzat, d’una realitat que forma part 
de la diversitat familiar present avui dia a 
les aules i que comporta, sovint, una 
experiència de vida complexa que cal 
saber abordar amb sensibilitat i seguretat.

El que cal saber
L’adopció (segons el Conveni de 
l’Haia sobre Adopció Internacional, 1993)
• Les parelles o persones que adopten un 
infant ho fan pel desig de ser pares o 
mares, de tenir un fill. Pot ser que ja 
tinguin fills o que no en tinguin. Pot ser 
que tinguin problemes per tenir fills 
biològics (esterilitat, risc de salut...), o, tot 
i poder tenir fills biològics, volen tenir un 
fill adoptiu perquè saben que hi ha nens 
al món que necessiten una família.

• L’adopció és una mesura de protecció a 
la infància en desemparament. Un infant 
es pot adoptar quan la seva família 
biològica, el pare i la mare de naixement, 
no li poden fer de pares. Quan 

l’Administració que protegeix aquest 
infant té un document amb la renúncia 
dels pares, o la mare biològica (feta 
lliurement, sense pressions), o un 
document que certifica el seu 
abandonament o altres circumstàncies 
(orfandat, maltractaments, abusos, etc.) 
que incapaciten la tutela de la seva 
família biològica, es determina que 
aquest infant necessita una família i pot 
ser, per tant, adoptat. La pobresa familiar 
no és raó d’adoptabilitat

• L’adopció internacional és subsidiària a 
l’adopció nacional: els infants podran ser 
adoptats per famílies d’altres països quan 
no es troben famílies adoptives al propi 
país d’origen.

• Els pares i fills adoptius tenen els 
mateixos drets i deures que els pares i 
fills biològics.

• Els robatoris o la compra-venda 
d’infants per a l’adopció és delicte i està 
penat per la llei.

• Els fills adoptius han de saber, des de 
sempre, la seva condició, per tal de 
créixer integrant, amb total naturalitat, la 
seva identitat com a fill adoptiu, i perquè 
és el seu dret conèixer la seva història de 
vida.

L’adopció a l’escola
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● Si hi ha algun infant adoptat a l’aula, 
hem de tenir una informació prèvia de 
la seva història i de com han tractat el 
tema de l’adopció a casa. Tanmateix, 
no podem oblidar el dret a la intimitat 
de l’alumne i les seves etapes 
evolutives a l’hora de parlar de 
l’adopció a l’aula.

● Cal introduir i tractar el tema amb 
naturalitat, aprofitant algun fet que ens 
hi porti.

● Especificitats de la filiació adoptiva 
que cal tenir en compte:

- En tot infant adoptat hi ha una història 
prèvia de pèrdua. Les persones que 
l'han engendrat no han pogut o volgut 
criar-lo. Això genera un dolor, que cal 
acompanyar, i pot comportar 
inseguretat personal, sobretot en 
moments de separacions 
circumstancials i canvis vitals: quedar-
se amb un cangur, l’inici de l’escola, 
l'adolescència, etc.

- S’observen sovint diferents fases en 
les noves relacions que estableixen els 
infants adoptats:

la fase inicial de relació (amb els 
pares o els mestres), anomenada lluna 
de mel, que és d’adaptació (l'infant 
busca l'aprovació de les persones 
adultes), 

la fase regressiva, en què l’infant 
necessita recuperar fases anteriors (fa 
la pipa, vol anar a coll...),

la fase conflictiva, en què posa a 
prova la seguretat i fortalesa del vincle 
afectiu dels adults amb rebequeries i 
conductes desafiants.

- L'infant adoptat pot haver patit 
experiències negatives que li dificulten 
l'establiment de vincles segurs, i és a 
partir d'aquest fet que hem d'interpretar 
conductes i establir suports.

- Segons l’edat o etapa evolutiva dels 
infants, es viu l'adopció de manera 
diferent:

de 0 a 6 anys: La seva història 
participa del mateix realisme màgic 
que els contes i fabulacions de tota 
mena; l'important és que es familiaritzi 
amb la terminologia de la família i de 
l'adopció sense connotacions 
negatives, que incorpori idees i 
expressions com “estar a la panxa 
d'una dona, la teva “mare biològica”, 
que no et va poder fer de mama”, així 
com els termes “mare adoptiva” , 
“orfenat”, “fill biològic / adoptiu”, etc.

de 7 a 12 anys: Identifiquen la 
relació biològica i familiar i entenen el 
significat de l’adopció. Poden sentir-se 
més o menys còmodes amb la seva 
diferència, segons el conjunt de les 
seves vivències. Són conscients del 
dolor que comporta el seu 
abandonament i és molt important 
parlar, donar missatges positius, 
acompanyar els sentiments i deixar 
que aflorin. L’infant pot arribar a pensar 
que ell va tenir la culpa del seu 
abandonament, que té poc valor... 
Caldrà recordar-li la seva força, la seva 
valentia per seguir endavant, malgrat 
les seves difícils circumstàncies, i 
remarcar que el seu abandonament 
només és atribuïble als problemes dels 
adults i que els pares (els mestres, els 
tiets...) l’estimen i l’estimaran sempre, 
el que no vol dir que no l’hagin de 
renyar quan es comporta malament, o 
no fa els deures...

a partir de 12 anys: 
L'adolescent adoptat afegeix, a totes 
les preguntes existencials (qui sóc, 
d'on vinc, què puc esperar del futur, 
etc) una d'específica: qui podria haver 
estat. Ha de “passar comptes” amb 
dues famílies, la que l'ha criat i la 
biològica, de qui té els trets físics però 
potser no en sap res... o res de bo. 

Necessita més que mai el suport per 
construir, amb tots els elements què 
disposa, la seva identitat.

● A l’hora de plantejar activitats, 
treballs, etc., a l’aula, no oblidem els 
models de família minoritaris:

- L’arbre genealògic pot ser divers, 
adaptat a les particularitats de la 
família de cada infant.

- Les “fotos de bebè”, poden ser “fotos 
de quan éreu més petits” (hi ha fills 
adoptius que no tenen fotos de quan 
eren nadons).

Tampoc no es tracta, però, de tenir els 
infants en “embolcalls de cotó”. Totes 
les experiències, malentesos, errors..., 
poden ajudar a créixer, fins i tot les que 
provoquen tristesa o dolor, sempre i 
quan se’n parli, es comenti amb els 
adults que l’envolten.

El llenguatge de l’adopció
La parla dels adults està carregada 
d’ideologia i valors i pot evidenciar 
prejudicis, discriminació o menyspreu. 
L’adopció, considerada durant molt de 
temps una paternitat “de segona”, n’és 
un bon exemple. Per caminar “cap a 
una nova cultura de l’adopció”, cap a 
“la paternitat/maternitat de la cultura i 
dels afectes”, que ens diu el psicòleg 
Paulo Freire, és important anar amb 
compte amb el llenguatge. Cal, doncs:

- Evitar l’expressió “pare/mare 
verdader/a, natural” i substituir-la per 
“pare/mare biològic/a, de naixement 
o d’origen”.

- Evitar l’expressió “fill natural/propi/ 
meu/teu” i dir “fill biològic” i “fill 
adoptiu”.

Parlant de l’adopció a l’escola
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