
 

 

La visita a domicili 
des dels serveis socials d’atenció primària 

 
Els domicilis són el reflex del nostre funcionament personal. L’organitzem 

tal i com ens estructurem. Distribuïm els espais depenent de la 

importància que donem als diferents aspectes de la nostra vida. Poques 

coses són casuals. El domicili ens parla dels membres que l’habiten o que 

hi han viscut. I la mida del pis limitarà més o menys, però la manera 

d’organitzar-lo no dependrà d’aquest factor. 

Des de l’àmbit de serveis socials, per la nostra proximitat a les famílies en 

el territori, tenim una posició privilegiada per portar a terme les visites a 

domicili. Les podem utilitzar per a completar les nostres valoracions 

socials, com a mesura de compliments d’acords i de control, per captar a 

usuaris que es resisteixen en acudir al nostre despatx, per a fer 

entrevistes, ... Nosaltres us proposem la visita a domicili, a més, en una 

vessant una mica més amplia: entendre millor la família i el seu 

funcionament familiar. “Visitar per conèixer millor”. 

 



Objectiu del curs:  

Donar una perspectiva més amplia de les visites a domicili introduint una 

visió relacional sistèmica que ens permeti millorar-ne la pràctica. 

Metodologia: 

Pretenem presentar una xerrada-taller pràctica i dinàmica on es podran 

compartir les diferents experiències i augmentar el “saber” del grup 

participant. 

Dirigit a: 

Professionals dels serveis socials, principalment Treballadors Socials i 

Educadors Socials, que tinguin curiositat per poder tenir una altra 

perspectiva en la pràctica de les visites a domicili en el context dels serveis 

socials de l’atenció primària . 

Aquesta xerrada taller està inclosa en el curs  “INTERVENCIÓ AMB 

FAMÍLIES  DES DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: Dificultats i 

estratègies” que s’inicia el 27 de gener al Centre de Psicoteràpia 

Relacional i Familiar de Tarragona. Per tant els matriculats al curs no 

necessiten apuntar-s’hi.  

Data del curs:  

Divendres 10 de febrer del 2017; de 16 a 20h (4h) 

Lloc: 

Museu d’Art Modern de Tarragona. (C/ Sta. Anna, 8. Tarragona) 

Docent:  

Araceli Alba. Treballadora social de formació. Complementa els seus 

estudis amb el postgrau en intervenció sistèmica en contextos no clínics. 

Porta 15 anys treballant en serveis socials d’atenció primària. Altres 

experiències significatives en el treball d’intervenció amb dones 

maltractades i els seus fills. 

 



Preu:  

40€ 

Inscripció: 

1er- Omplir i enviar el full d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web 

www.terapiafamiliartarragona.com 

2n- Realitzar l’ingrés de la quota d’inscripció a 

2100. 0408. 74. 0200110864 Titular Carlos Lamas 

Data límit d’inscripció  6 de febrer del 2017. 

Organitza:  

CENTRE DE TERAPIA RELACIONAL I FAMILIAR 

Rbla. Nova, 119 Esc B 2n. 1ª 43001 Tarragona 

ctrft@tinet.org 

Tell. 977 212260 

www.terapiafamiliartarragona.com 

 

 


