
Presentació
Des que tinc coneixement, m’he vist envoltada de famílies nombroses. Amics dels 
meus pares, familiars i fins i tot la meva pròpia família. 
Encara que sempre he estat envoltada d’aquest tipus de famílies, moltes vegades 
m’he sentit estranya per formar-ne part. Tot i tenir-ne exemples en la meva vida i 
que aquest aspecte es tractés sempre amb naturalitat dins la família, sabia que no 
era habitual situar-se en aquesta tipologia familiar.
Vaig voler saber si a les altres famílies nombroses també els passava el mateix, si 
sentien que no havien de dependre dels seus pares per buscar qualsevol cosa, que 
ells eren capaços de buscar-ho sense ajuda. En envoltar-me d’altres famílies nom-
broses sentia que aquelles persones tenien el mateix sentiment i el mateix esperit 
que jo: guanyar-se les coses per un mateix.

Metodologia
Per poder contrastar els objectius i obtenir resultats i conclusions amb rigor tècnic, es 
va elaborar una metodologia adient al marc adequat. Es pretenia que aquesta metodolo-
gia fos rica i àmplia, que no constés només d’una simple enquesta. Es volia disposar de 
material suficient i de qualitat per poder obtenir unes bones conclusions.
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Els fills són capaços de viure 
sense els seus pares?



Per a la part pràctica d’aquest treball, la metodologia que s’ha emprat consta de tres parts: 
Un treball de camp on durant una setmana es va investigar una família, observant to-
tes les tasques que s’havien de fer per al seu bon funcionament. D’aquesta forma es va 
poder disposar d’una base sòlida sobre la qual continuar l’estudi.
Una enquesta als progenitors de tota mena de famílies per saber qui fa les tasques 
essencials que s’han de dur a terme en una família per tal que funcioni correctament o 
d’acord amb els estàndards socials. Posteriorment, es va realitzar una comparativa en-
tre totes les dades obtingudes.



Entrevista amb una persona de família especialment nombrosa, per tal de tenir un punt 
de vista més proper a aquestes famílies i conèixer el sentiment que es produeix en pertà-
nyer a una d’aquestes unitats familiars. Amb aquesta part es van poder confirmar i enri-
quir els resultats i conclusions obtinguts de les dues primeres parts de la metodologia.
D’aquesta manera, amb un treball de camp, s’han determinat quines podien ser les tas-
ques quotidianes d’una família. Tot seguit, s’ha realitzat una comparació de l’execució 
d’aquestes tasques quotidianes entre una mostra heterogènia de famílies. Finalment, 
s’ha completat el treball amb una entrevista d’un antic membre i actual progenitor 
d’una unitat familiar nombrosa.

Cos del treball
Treball de camp
Com a resultat del treball de camp, es van definir unes tasques comunes a totes les 
famílies, organitzades en blocs. Es va utilitzar aquesta organització com a base per de-
senvolupar l’enquesta posterior. Es poden consultar els blocs de tasques a l’annex I.
També es van obtenir uns resultats pel que fa a l’autonomia dels fills i a l’organització de la 
família. A les taules diàries s’observa una autonomia considerable dels fills envers les tasques.

Enquesta 
En aquesta enquesta hi han participat un total de 59 famílies, totes amb característi-
ques diferents: variació en el nombre de fills, edat dels fills molt distinta i progenitors de 
diferents característiques.
De totes les famílies enquestades, 55 famílies comptaven amb un pare i una mare, 3 
famílies eren monoparentals i 1 família constava de dos pares.
Aquesta variabilitat de les famílies que han participat ha contribuït a l’extracció de 
resultats reals i significatius.

Entrevista
Tots els germans col·laboraven en les tasques que s’havien de dur a terme, molts cops 
per inèrcia, els sortia de forma natural. Els pares gairebé mai havien d’estar supervisant 
que l’organització funcionés correctament.
En els estudis, excepte un germà en concret, els pares mai van haver d’estar-hi a sobre, 
sinó que tots els germans es posaven a fer deures per iniciativa pròpia. 
Per fer-se el llit tampoc no hi havia conflictes, no hi havia alternativa; en cas contrari hi 
havia conseqüències. 
En la preparació dels àpats, excepte per al dinar, hi havia encarregats, però tots col·labo-
raven. Per parar taula i netejar la casa també tots ajudaven de forma similar. 
A l’hora d’anar a l’escola, els grans i petits anaven junts. Els grans se’n cuidaven, els 
portaven i també es repartien els dies per recollir-los.



Els germans grans s’ocupaven de les tasques que els germans petits no podien fer. 
Com es pot veure, els fills eren completament autònoms, els primers germans podien 
haver estat més atesos, però en general tots els germans s’ajudaven entre si i no calia 
l’ajuda dels pares.
No hi havia un sentiment de rebuig pel fet de tenir una família tan gran.
Es pot apreciar l’alt grau d’autonomia en la seva pròpia família, on independentment de 
l’educació rebuda, existeix una predisposició en els seus fills a ajudar.

Conclusions
A través de la investigació de les tasques que existeixen en l’entorn familiar perquè 
funcioni correctament, s’han pogut determinar les més comunes en cada família. 
Durant l’observació i el seguiment del dia a dia de la família que ha participat en el 
treball, s’ha pogut veure clarament la seva organització i s’ha començat a percebre 
una certa autonomia per part dels fills en la realització de tasques, com poden ser 
recollir els espais o netejar.
En la comparativa que s’ha efectuat amb les dades de l’enquesta, s’ha determinat 
que els fills de famílies nombroses presenten major autonomia en l’execució de 
les tasques de l’entorn familiar. S’ha determinat que els fills participen de manera 
activa i continuada en les feines que s’han de realitzar. Cal remarcar que aquesta 
conclusió s’ha obtingut tot i que la mitjana d’edat de les franges de 1-2 i 3 fills per 
família és significativament més alta que la resta.
És un fet que tots els fills de les famílies que han participat ajuden a mantenir l’or-
ganització de la casa, però les dades han demostrat que l’autonomia dels fills en un 
major nombre de tasques es presenta en les famílies nombroses. Especialment, es 
pot veure en endreçar espais, en fer la feina acadèmica, en la preparació de l’esmor-
zar o en la neteja de la casa.
Aquest grau d’autonomia progressa de manera gairebé geomètrica a mesura que la 
grandària de la família, pel que fa als fills, augmenta.
L’entrevista efectuada ha sigut efectiva pel que fa a la claredat dels arguments ex-
trets i dels resultats. S’han reforçat els resultats quantitatius de l’enquesta, a part 
d’aportar un punt de vista més personal i qualitatiu pel que fa a les famílies nom-
broses. 
S’ha pogut observar clarament el compromís dels fills de les famílies nombroses 
amb les seves tasques.
A més, s’ha pogut parlar sobre la visió del germà gran, un paper molt important en 
tots els sentits que existeix en les famílies, i sobretot en les famílies nombroses. El 
rol del germà gran és essencial en les famílies nombroses, ja que suposa una aju-
da activa per als pares en l’intent de sostenir els fills més petits i contribuir en el 
desenvolupament de la seva autonomia.



Finalment, cal remarcar que s’ha pogut comprovar el que exposava la hipòtesi: que 
els fills de famílies nombroses són més autònoms que els fills de famílies no nom-
broses. 
Això s’ha demostrat gràcies a l’enquesta efectuada i s’ha reforçat amb l’entrevista 
realitzada.
Per acabar, cal esmentar que existeix el pensament generalitzat que formar una famí-
lia nombrosa és una irresponsabilitat per una suposada falta d’atenció i recursos dels 
pares cap als fills que podria derivar en dèficits formatius. Malgrat això, ha quedat de-
mostrat que formar part d’una família nombrosa prepara els seus membres per viure 
de millor manera en la societat gràcies a l’autonomia adquirida. Així doncs, a més de 
beneficiar l’individu, beneficia l’entorn i la societat en la qual es troba.
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