
Presentació

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 aquest curs 
de formació centrat en l’AC des de la perspectiva dels serveis socials bàsics. 
L’objectiu del curs és construir una reflexió conceptual i metodològica que 
permeti orientar l’acció dels equips de serveis socials en relació a la comunitat: 
quines pràctiques tenen sentit?, com les orientem?, què podem aprendre i 
millorar a partir de l’experiència acumulada?, quines conseqüències té per al 
treball dintre de l’organització municipal?

Escola 
de l’IGOP

Lloc sessions

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

Acció Comunitària  
en el marc dels Serveis Socials

2, 9 i 16 Abril 2013 (9:30 a 13:30h). 

Inscripcions

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

http://bit.ly/igopcurs

Amb el suport de:



Sessions

1a sessió: 
2 d’abril 2013 de 9:30 a 13:30h

Bases conceptuals i 
principis metodològics 
de l’acció comunitària
Oscar Rebollo

• Acció comunitària: benestar, inclusió 
i apoderament

• Tipologies per a l’acció comunitària 
al Serveis Socials Bàsics

• Promoure i/o participar: principis 
metodològics

2ª Sessió: 
9 d’abril 2013 de 9:30 a 13:30h

Aprenent de la pràctica: 
compartint experiències
Oscar Rebollo

• Presentació d’experiències d’Acció 
comunitària des dels serveis socials

• Avaluació compartida i construcció 
col·lectiva d’estratègies de millora

3ª Sessió: 
16 d’abril 2013 de 9:30 a 13:30h

Transversalitat: una mirada des dels serveis socials  
Quim Brugué

ACCIÓ COMUNITÀRIA EN EL MARC DELS SERVEIS SOCIALS

    2, 9 i 16 ABRIL 2013 (9:30 a 13:30h).  Escola IGOP,  
Passeig d’Urrutia, 17

Barcelona.

El per què de la transversalitat:

• De l’eficiència en els serveis a la 
intel·ligència en les polítiques.

• De la tecnocràcia a la deliberació.

• De l’especialització a la 
transversalitat.

El què i el com de la transversalitat:

• De la jerarquia (i els mercats) a les 
xarxes.

• De l’autoritat a la confiança.

• Una aproximació als factors per la 
gestió de la transversalitat.


