
En el marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per donar 
suport a l’acció comunitària (AC) a la ciutat, l’IGOP ofereix la segona edició del 
curs de formació “Reptes actuals de l’acció comunitària”. Aquesta segona edició 
pivota sobre dos conceptes: creativitat i avaluació. 

El primer concepte (creativitat) ens acosta a revisar i a repensar les nostres 
pràctiques, des d’altres enfocs, llenguatges i estratègies per a poder millorar 
i adequar les accions d’acord a les situacions i necessitats actuals. El segon 
concepte (avaluació) ens assenyala que cal basar els canvis en l’avaluació dels 
processos i els impactes de les nostres pràctiques. 

Lloc sessions

Escola de l’IGOP 
Passeig d’Urrutia, 17. 
08042 Barcelona.

Inscripcions

El curs s’adreça al personal de l’Ajuntament de 
Barcelona, que pot inscriure’s  a l’enllaç:    

http://bit.ly/cursIGOPreptes

Reptes Actuals  
de l’Acció Comunitària

2a edició 7, 14, 21 i 28 MAIG 2013 (16:00 a 18:30h). 



1a sessió: 
7 de maig 2013 de 16:00 a 18:30

Acció comunitària  
i creativitat.
Marta Llobet
 
• Concepcions sobre la creativitat

• La connexió entre el context societat 
actual, el marc organitzatiu i les 
pràctiques

• Característiques i components  
de la creativitat social

2ª Sessió: 
14 de maig 2013 de 16:00 a 18:30

Acció comunitària  
i creativitat.
Marta Llobet

• Crear accions amb la comunitat 
des d’altres enfocs, estratègies i 
llenguatges

• Esquema per aproximar la 
organització i les pràctiques  
dels serveis socials des de l’enfoc 
comunitari 

• Propostes d’accions col·lectives 
pensades des de la creativitat3ª Sessió: 

21 de maig 2013 de 16:00 a 18:30

L’avaluació de l’acció 
comunitària. 
Oscar Rebollo

• Principis generals per a l’avaluació

• La construcció de la teoria de canvi

• Una proposta d’escales i dimensions 
per a l’avaluació de l’acció 
comunitària

4ª Sessió: 
28 de maig 2013 de 16:00 a 18:30

Taller de Construcció 
d’indicadors. 
Oscar Rebollo

Sessions

REPTES ACTUALS DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA (2a edició)

    7, 14, 21 i 28 MAIG 2013 (16:00 a 18:30h).  Escola IGOP,  
Passeig d’Urrutia, 17

Barcelona.


