
CURS: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES  DES DELS 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: 
Dificultats i estratègies 

5a edició 
 

 
 
 
Els serveis socials d’atenció primària són un servei públic de primer nivell, el 
primer punt d’accés de les persones als serveis socials. El volum de famílies 
amb les què intervenim és considerable.  
 
Si a tot això afegim la no especificitat de la demanda, generalment molt 
variada, fa que la nostra intervenció sovint sigui complexa. Una de les nostres 
“especialitats” és el treball amb dificultats no reconegudes, intervencions per 
denúncia o a petició d’altres òrgans, és a dir treballar des de i amb la no 
demanda. 
 
Totes aquestes situacions generen que des de serveis socials d’atenció 
primària, sovint ens trobem treballant a contrarellotge.  
 
És cert que el tipus de persones i famílies que passen per serveis socials a fer 
qualsevol consulta, cada vegada és més àmplia. En situacions de crisi com 
l’actual, la gent busca respostes als seus problemes, majoritàriament 
econòmics, en els professionals que el sistema no sempre pot cobrir. En aquest 
context tenim l’oportunitat però, de delimitar el que sí podem treballar. En 
reorientar les peticions formulades i en construir conjuntament amb la 
persona/família l’ajuda en la què, com a servei, podem ser útils.  

“Todo depende del color del cristal con que se mire” 

R. De Campoamor 



En un moment en el que els recursos són cada vegada més limitats hem 
d’apostar per un treball més directament enfocat als canvis amb les famílies per 
ajudar-los a minimitzar els riscos, sobretot en pro dels seus membres més 
vulnerables. És una aposta a la que clarament s’està sumant la Generalitat, 
ampliant i creant equips de treball més intensius amb els menors i la família 
(Serveis d’Intervenció Socioeducativa) dintre dels serveis socials d’atenció 
primària. 
 
El nostre context és una combinació molt delicada entre el suport, l’ajuda i el 
control per disminuir i pal·liar el patiment i el malestar social. 
El nostre focus d’intervenció és la família com a sistema i els contextos que 
l’envolten. És per aquest motiu que la nostra intervenció parteix del model 
relacional-sistèmic, com model de base.  
 
Aquest curs neix des de la necessitat de poder parar i pensar en les estratègies 
d’intervenció que podem emprar per superar les dificultats del dia a dia, d'acord 
amb el context actual. 
 
 
Objectiu del curs:  
 

- Dotar els tècnics dels serveis socials bàsics de noves eines de treball 
que facilitin la intervenció amb les famílies. 

- Ampliar les estratègies d’intervenció davant de les dificultats que se’ns 
presenta als treballadors socials i educadors en els primers contactes 
amb les famílies: arribada del cas, coordinacions, visites a domicili, 
acords d’intervenció. 

- Potenciar i reforçar la importància de parar i pensar, sobretot en 
contextos de molta demanda immediata. 

 
 
Temes dels que partirem: 
 
1.- Contextualització del curs 

1.1 Aproximació sistèmica: És un mètode de treball útil als serveis socials? 
1.2 Com arriben els casos a Serveis Socials. A partir d’aquí, què fem? 

 
2.- La convocatòria familiar: a qui convoquem, com i per què. 

I si la família no acudeix, com continuem? 
 
3.- Les visites a domicili com eina per l’observació de la dinàmica familiar. 
 
4.- La primera entrevista amb el client des dels serveis socials: 

4.1.- El genograma trigeneracional com eina fonamental en la primera  
exploració de la família. 

4.2.- Intervenció des dels Serveis Socials quan no hi ha demanda per part 
de la família.  

 
5.- Les coordinacions: l’acord entre els professionals.  
 



Metodologia: 
 
El curs parteix de la pràctica professional per anar construint una guia teòrica 
en la intervenció des dels serveis socials d’atenció primària. La metodologia 
activa i participativa, es recolzarà en diferents tècniques de dinàmiques de 
grups, com role-playing i altres.  
 
 
Dirigit a: 
 
Professionals dels serveis socials, principalment Treballadors Socials i 
Educadors Socials, que estiguin interessats en aprofundir en la intervenció en 
família des del model sistèmic i en el context dels serveis socials de l’atenció 
primària. 
 
 
Durada del curs i calendari: 
 
20 hores, distribuïdes en 18 hores presencials i 2 hores de treball a casa. 
 
Calendari: 
El curs es realitzarà en divendres tarda, de 17 a 20h, un total de sis divendres. 
Les dates concretes del curs són: 18 i 25 de gener; 1, 8, 15 i 22 de febrer del 
2019.  
 
Places limitades. Es pretén treball en petit grup. 
 
Lloc: 
 Centre de Terapia Relacional i Familiar de Tarragona. Rbla. Nova 119, escB 
2n 1ª Tarragona 
 

 
Docent: 
 
Araceli Alba, treballadora social de formació. Complementa els seus estudis 

amb el postgrau en intervenció sistèmica en contextos no clínics. Porta 17 
anys treballant en serveis socials d’atenció primària. Altres experiències 
més significatives el treball d’intervenció amb dones maltractades i els 
seus fills. Actualment també amb polítiques d’igualtat i LGBTI. 

 
 
Preu : 
200€ 
 
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 i Maria Rosell 
 
Data límit d’inscripció 14 de gener del 2018 
 
 
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 


