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Presentació
En el context mundial actual que es caracteritza pel creixent envelliment de la població i per la
crisi d’un model econòmic insostenible, es fa necessari un reenfocament multidiscipinari en
profunditat orientat a cobrir les necessitats de les persones amb problemes de salut crònics i
situacions socials adverses que posi en el punt de mira les persones, des d’uns serveis
integrats, coordinats i eficients.
A Catalunya, el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció
Social i Sanitària (PIAISS) té la missió de “promoure i participar
en la transformació del model d’atenció social i sanitària per
tal de garantir una atenció integrada i centrada en les
persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats”.
Defineix un model assistencial centrat en les persones, que
implica la interacció dels serveis sanitaris i socials des de la
col·laboració entre els departaments implicats.
Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament
amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada,
diferenciador i atractiu, orientat al col·lectiu de treballadors/es socials de l’àmbit sanitari:
hospitalari, sociosanitari, atenció primària i salut mental de les organitzacions sanitàries i
socials.

Objectius
General
Oferir als treballadors socials (diplomats o graduats) que exerceixin o vulguin exercir en el
camp sanitari un programa de coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a
les necessitats actuals que es precisen en l’activitat quotidiana del treball social sanitari.

Específics
•
•
•
•
•
•

Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional
efectiva.
Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i
impulsant noves maneres de fer:
En la identificació i valoració dels problemes comunitaris associats a determinades
malalties o risc de malaltia.
En el disseny, desenvolupament i avaluació de plans d'intervenció ajustats a les
necessitats psicosocials detectades en el procés d’identificació i valoració.

Adreçat a
Professionals integrants dels propis processos de treball social en l’àmbit sanitari que vulguin
actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.
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Metodologia i format
El programa comprèn tallers presencials a càrrec de professionals experts en la matèria,
orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les
organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de
coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit del treball social.
Format amb tallers presencials de mitja jornada intensiva de 9 a 14 hores.

Continguts
Els continguts d’aquesta primera edició del programa formatiu d’actualització han estat
dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social
de Catalunya amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels
professional del treball social.
Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta primera edició
per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.
El programa s’ha estructurat en àmbits competencials que contenen diversos mòduls temàtics,
dels quals, s’han definit 10 tallers amb els continguts que el grup d’experts han valorat
prioritàriament per tractar-se en aquesta 1a edició del programa:

COMPETÈNCIES
TÈCNIQUES

COMPETÈNCIES
DE RELACIÓ

TRANSVERSALS
vinculades a l’organització i
el seu entorn

autocura dels professionals

relació amb la persona atesa

ESPECÍFIQUES
vinculades als processos de
treball social

relació entre els
professionals
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Programa 2018/2019 (1a edició)
Calendari i planificació
D’octubre 2018 a abril 2019
Taller 1. Persones amb discapacitat: valoració i accés als
recursos.

26/10/2018

Taller 2. Atenció social sanitària al pacient crònic complex
i en final de vida.

09/11/2018

Taller 3. Escales de valoració a treball social.
Un exemple: l'Escala ECISACH – BCN PSMAR

21/11/2018

Taller 4. Rol professional i projectes d’intervenció.

30/11/2018

Taller 5. Introducció a la problemàtica de les persones
sense llar.

16/01/2019

Taller 6. Apunts sobre el sentit de la supervisió en el treball
social. Un recurs per a la millora de la qualitat i el benestar.

30/01/2019

Taller 7. Gestió i resolució de conflictes.

13/02/2019

Taller 8. Treball en equips interdisciplinars.

27/02/2019

Taller 9. Resolució de problemàtiques ètiques de la pròpia
pràctica professional.

27/03/2019

Taller 10. Investigació per millorar: introducció a la
investigació social en salut.

10/04/2019

Durada
Són un total de 10 sessions de 5 hores de duració (total de 50 hores).
L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 h.

Lloc de realització
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili.
Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.
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Modalitats d’inscripció
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update de treball social:
- Inscripció individual a un taller
- Inscripció al total de 10 tallers del cicle Update de treball social

105€
990 €

Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Update de treball social es
faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.
Descarrega i complimenta el document d’inscripció.

Formació a mida
Els seminaris de l’Update de treball social poden impartir-se també en un format a mida,
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i necessitats d’una organització en
concret.

Acreditació i crèdits
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores,
que acreditarà la seva participació en la formació.
L’assistència a les 10 sessions de l’Update de treball social permetrà obtenir, als assistents que
ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació
Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC - Universitat Central de
Catalunya).

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.86 Ricard Llort rllort@ucf.cat www.ucf.cat
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El contingut de cadascuna de les sessions serà el següent:

PROGRAMES DETALLATS DELS TALLERS
DEL UPDATE EN TREBALL SOCIAL
(1a edició 2018/2019)
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Sessió núm. 1:
Persones amb discapacitat: valoració i accés als recursos
26 d’octubre de 2018
Actualitzar i compartir els coneixements per donar una millor resposta i atenció a les necessitats i
demandes de les persones amb discapacitat.

Objectius:


Informar als/les treballadors/es socials sobre el procés de reconeixement de grau de
discapacitat i l’accés als recursos amb l’objectiu de compartir informació i poder resoldre els
dubtes que puguin aparèixer o aclarir els conceptes que siguin necessaris.

Continguts:
Procés de reconeixement de grau de discapacitat:










Conceptes bàsics
Procediment
Valoració de la discapacitat: equips de valoració, què i com es valora, barems, resolució i
dictamen.
Serveis d’orientació i accés als recursos:
o Orientació i recursos d’atenció diürna
o Orientació i recursos d’atenció residencial
Equips de valoració i orientació laboral
Accés als recursos de les persones amb discapacitat
Altres actuacions
Avantatges

Docent:
Cecília Fàbregues,
Cap de servei de valoracions de la Sots-di Cap de servei de valoracions de la Sots-direcció general
d’atenció i promoció de l’autonomia personal, Direcció General de Protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Pedagoga i en servei actiu a l’administració des de fa trenta anys, en l’àmbit de la discapacitat des de
l’any 2007.
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Sessió núm. 2:
Atenció social sanitària al Pacient crònic complex i en final de vida
9 de novembre de 2018
El treball per processos és una metodologia transversal que sustenta l’abordatge social sanitari que
s’ofereix dins el sistema sanitari i que ha de ser la base del Procés d’Atenció Social Sanitària (PASS) i,
més enllà, en el contínuum de la intervenció social en l’àmbit de les àrees del benestar.
Aprofundir en els diferents enfocaments assistencials que necessita cada pacient en funció de la
trajectòria de la malaltia (segons el model de trajectòries de Lynn et al.;2003), identificar quines són les
cures socials adequades o prioritzables, el quan i el com de l’atenció ens permet definir el contínuum del
treball social sanitari en l’atenció al pacient crònic complex en adults.

Objectius:


Capacitar els treballadors i les treballadores socials sanitàries, ajudant-los a incorporar criteris
de contínuum a la seva pràctica professional en l’atenció al pacient crònic complex i en final de
vida, prevenint les atencions fragmentades a través d’indicadors d’atenció i contribuint a la
millora de l’atenció social a les persones dins el sistema sanitari.

Continguts:






Treball social en l'abordatge integral de la cronicitat. Cartera de serveis.
Elements per la construcció del Procés d'atenció social sanitària en adults.
Eines que sustenten les intervencions. Sistemes de registre.
De què parlem quan diem complexitat social des del treball social sanitari?
Atenció integrada. Nous models de treball, són possibles? Treball social en l'abordatge de
l'atenció integrada. L'Atenció domiciliària.

Docent:
Victòria Mir Labalsa Treballadora Social. Coordinadora Treball Social Institut Català de la Salut.
Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut.
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Sessió núm. 3:
Escales de valoració a treball social. Un exemple: l'Escala ECISACH – BCN PSMAR
21 de novembre de 2018
El Treball Social Sanitari en l'àmbit hospitalari aborda situacions complexes reflex de determinants
polítics, econòmics, ambientals i psicosocials que afecten la salut i benestar de les persones.
L'objectiu d'aquest taller és aprofundir en l'aplicació de l'única escala que actualment existeix en l'àmbit
de treball social que quantifica la complexitat de la intervenció social.
L'instrument és l'Escala ECISACH – BCN PSMAR traduïda i validada per l'equip de treball social del Parc
de Salut Mar de Barcelona.
L'Escala ECISACH- BCN PSMAR mesura la complexitat de la intervenció social en adults a l'àmbit
hospitalari relacionant 3 àmbits: la situació sociofamiliar, l'estat clínic del pacient i la intervenció del
treballador social.
Objectius:




Utilització d’escales de valoració a treball social
Conèixer l'Escala ECISACH – BCN PSMAR i la seva aplicació.
Utilització dels resultats de l'Escala com a eina de gestió i investigació.

Continguts:












El perquè de la utilització d'escales
La seva utilitat (exemples d'utilització)
Tipus d'escales (clíniques, PRO,...)
Requeriments de les escales
Presentació de l'Escala ECISACH – BCN PSMAR i la seva relació amb la complexitat.
Explicació de les 3 subescales:
o Marc sociofamiliar
o Situació clínica
o Treball Social Sanitari
Desenvolupament dels 12 ítems:
1. Relacions familiars
2. Capacitat de mobilitzar recursos del pacient amb i sense família
3. Disponibilitat de suport de pacient amb família i sense
4. Situació econòmica
5. Habitatge
6. Salut/Malaltia
7. Autonomia
8. Intervenció social
9. Número d'assistències
10. Número de contactes amb la comunitat
11. Disponibilitat de respostes institucionals
12. Temps de resolució social
Casos pràctics.
Línies d'investigació actuals.

Docents:
Gemma Vilagut Saiz. Investigadora post-doctoral Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
(IMIM).Grup de Recerca Serveis Sanitaris.
Laura Morro. Treballadora Social .Professora col·laboradora del Master en Treball Social Sanitari per la
UOC. Delegada de Catalunya de l'Asociacion Española de Trabajo Social y SaLud (AETSYS)
Ingrid Pineda. Treballadora Social Sanitaria. Graduada en Sociologia per la UNED.
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Sessió núm. 4:
Rol professional i projectes d’intervenció
30 de novembre de 2018
Els treballadors/es socials de l’àmbit sanitari veuen com creix la complexitat de les situacions amb les
que han de treballar: la pressió i la problemàtica de les persones que atenen; les dinàmiques relacionals
dins la pròpia organització i la coordinació amb altres serveis del territori.
En aquest context, conèixer i aplicar un instrument pràctic com és el disseny, execució i avaluació de
projectes pot facilitar la tasca del treballador/a social, tant si és per una intervenció d’atenció directa
com per una acció de coordinació amb altres serveis.
Aquesta sessió formativa ofereix la possibilitat de reflexionar, compartir i aprendre sobre aquesta eina
de treball i la seva aplicació.
Objectius:




Tenir més consciència del rol professional exercit en el procés de disseny, execució i avaluació
d’un projecte.
Conèixer metodologia i continguts de les diferents etapes del procés de d’un projecte.
Identificar elements d’aplicació pràctica a projectes de millora en el lloc de treball

Continguts:





Rol professional. Persona, sistema i context. El projecte en el context organitzatiu
Disseny, execució i avaluació d’un projecte. Principals continguts de les diferents fases:
- Descripció de què es vol fer.
- Justificació i marc de referència. Per què es fa el projecte. Diagnòstic de la situació.
- Destinataris directes. A qui s’adreça el projecte?
- Objectius que es volen aconseguir.
- Activitats i calendari.
- Organització i mecanismes de funcionament. Com es farà? Quins actors hi participaran?
amb quines funcions assignades? Col·laboracions i treball en xarxa. Seguiment, avaluació del
procés. Participació de les persones destinatàries del projecte.
- Comunicació i promoció del projecte.
- Recursos, amb que es farà el projecte? Recursos materials, humans, econòmics.
- Indicadors per a l’avaluació del procés i dels resultats.
Compartir situacions de l’experiència professional de les persones participants.

Docent:
Mercè Janer Armeijach. Psicòloga. Màster en Recursos Humans i Consultoria. Certificat “Management
de transicions, de rols i de la innovació organitzativa”. Coneix en profunditat l’Administració pública,
durant anys va treballar a l’Ajuntament de Barcelona, en diferents rols, Psicòloga (Centre de Serveis
Socials Bàsics), Directora d’equip (Serveis Personals) i Assessora tècnica (projectes de formació).
Des de fa més de deu anys, està d’excedència voluntària i treballa de professional autònom.
Fa tasques de docència, consultoria i supervisió d’equips, amb persones i equips que presten serveis
públics (salut i serveis socials: bàsics i especialitzats).
Es centra prioritàriament en temàtiques relacionades amb: lideratge i competències directives;
desenvolupament i millora d’equips de persones; direcció i gestió de projectes; habilitats comunicatives
en la prestació de serveis; diversitat i relació intercultural i cura dels professionals.
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Sessió núm. 5:
Introducció a la problemàtica de les persones sense llar
16 de gener de 2019
La problemàtica del sensellarisme és cada cop més present a la nostra societat i presenta un perfil
canviant. Sovint es tracta de persones que tenen dificultats per accedir a l’atenció mèdica o per fer un
seguiment adequat del tractament. Conèixer els aspectes claus de la problemàtica i els serveis
disponibles ha de permetre als professionals del treball social sanitari atendre correctament aquestes
persones.

Objectius:





Conèixer les característiques principals de la problemàtica del sensellarisme i la seva evolució a
Catalunya
Conèixer les principals actuacions previstes a l’Estratègia integral per a l’abordatge del
sensellarisme a Catalunya, en especial aquelles vinculades a l’àmbit sanitari.
Conèixer les metodologies principals d’intervenció en sensellarisme i els serveis disponibles
Proporcionar eines que permetin els/les professionals fer una atenció adequada dins del seu
àmbit de competències.

Continguts:






El sensellarisme: concepte clau, tipologia Ethos i dades.
L’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya
Metodologies d’intervenció social: l’atenció en escala i el Housing First
Els serveis adreçats a les persones sense llar: accés, requisits i característiques principals
Les persones sense llar i l’atenció a la salut.

Docents:
Xavier Delgado
És funcionari del cos superior de la Generalitat de Catalunya. Ha desenvolupat la seva carrera
professional als àmbits de l’acció comunitària, de la inserció sociolaboral de col·lectius de difícil accés al
mercat laboral i dels serveis socials i la inclusió social. Des de 2011 ocupa el càrrec de Coordinador de
Programes d’Inclusió i Cohesió Social a la Direcció general de Protecció Social.
Ferran Busquets i Forés. Director d'Arrels Fundació. Membre del consell directiu i del patronat de la
Fundació Mambré. Membre Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Postgrau en
Mediació social i Enginyer Superior en Informàtica.
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Sessió núm. 6:
Apunts sobre el sentit de la supervisió en el treball social. Un recurs per a la millora
de la qualitat i el benestar
30 de gener de 2019
La complexitat dels temes que estan presents en l’exercici professional del treball social, així com
l’impacte emocional d’aquests, fan necessaris espais que permetin prendre distancia de la tasca per
poder tenir altres mirades i millorar la confiança i el benestar del professional i la qualitat de la seva
pràctica. La supervisió és un d’aquests espais, però què és la supervisió?
La supervisió és un espai d’anàlisi i de reflexió que permet prendre perspectiva front a la complexitat de
les realitats socials amb la qual es treballa. Un recurs que pot ajudar a identificar i situar els diversos
factors que estan presents en la intervenció social, tant els de caràcter organitzatiu i estructural que
l’emmarquen, com aquelles referències tècniques i metodològiques que l’articulen, sense obviar en cap
moment l’impacte emocional i els seus efectes en els professionals i en les seves pràctiques.
La supervisió externa, dirigida per un professional expert extern a l’organització, està emmarcada en un
context de suport, d’assessorament, deslligada de funcions directives i avaluatives. És una activitat de
reciclatge professional amb una metodologia que permet aprendre i aprehendre des de la reflexió del
propi treball.
En aquesta sessió de treball intentarem aprofundir sobre les característiques i variables d’aquest recurs i
sobretot què pot aportar la seva pràctica.
Objectius:




Identificar els factors de complexitat dels diversos elements que estan presents en la
intervenció social dels dispositius assistencials de salut.
Explicar i compartir amb el grup quines son les aportacions que pot fer la supervisió, la
metodologia que segueix i les diverses modalitats d’aquesta.
Experimentar una sessió de supervisió amb un cas aportat pel grup, afavorint l’intercanvi i el
debat entre els participants per tal que l’espai sigui un exponent de la capacitat creativa de la
experiència grupal.

Continguts:










Anàlisi de situació per percebre la complexitat en el treball social
Els professionals i la seva subjectivitat en relació a la tasca
La supervisió, què és i què pot aportar a l’exercici professional
Enquadrament de la supervisió
Tipus de supervisió
La supervisió entre parells: la intervisió
Metodologia de la supervisió
Ètica i supervisió
Perfil del supervisor/a

Docent:
Teresa Aragonès Viñes. Diplomada en Treball Social. Màster en Polítiques Socials i Comunitàries (U.A.B).
Exercici professional en serveis de salut mental, salut comunitària i serveis socials. Docent de treball
social. Supervisora clínica i institucional de professionals de diversos àmbits dels serveis socials, salut,
justícia, ensenyament i tercer sector. Ponent del Libro Blanco del títol de Grau de Treball Social.
Membre de l’equip de redacció de la RTS, editada pel COTSC. Membre del Patronat de la Fundació
Congrés Català de Salut Mental.
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Sessió núm. 7:
Gestió i resolució de conflictes13 de febrer de 2019
És impensable una societat sense desacords. D'una manera o d'una altra estem contínuament implicats
en conflictes. Com a individus amb necessitats, preferències, punts de vista i valors diferents és
inevitable que entrem en conflicte, el que és important és com el resolem. El concepte resolució de
conflictes indica la necessitat de conèixer l'origen i el final del conflicte, buscant el benefici i la
convergència dels interessos de les persones que hi estan implicades.
L’objectiu genèric del programa és promoure el domini de l’ús d’unes tècniques i estratègies que ajudin
a millorar la comprensió de la gènesi dels conflictes i les bases de la conducta que hi intervenen, així
com adquirir unes pautes de conducta que facilitin controlar millor les converses difícils sense no perdre
l’objectiu del propi lloc de treball.
Objectius:


Augmentar la pròpia habilitat d’influència i com a negociador informal, en el context de la
pròpia organització i del càrrec que es representa.
 Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflictes a partir d’enriquir els
sistemes d’anàlisi de les situacions de comunicació emprats.
 Analitzar situacions de conflicte presentades pels participants i transferir els coneixements
teòrics als casos reals.
Continguts:
En aquesta sessió es tractaran els següents blocs temàtics:

Bases dels acords
o L’ús del poder en el treball
o Competir o cooperar?
o Necessitats, objectius i desitjos propis i de l’altre.
o El Cost i el Valor, dues cares de la mateixa moneda.
o Com planificar les negociació.
 La gestió de conflicte en el propi equip
o La gestió de les diferències en el propi equip.
o Anàlisi dels comportament i avaluació de les situacions de tensió en el propi equip.
o Els límits de la participació de l’equip en la presa de decisions.
 Tècniques d’influència.
o Influir en què i per què?
o Els 6 principis de la influència.
o Egopatia i altres errors de l’escolta.
 Anàlisi de situacions reals
o Anàlisi d’actuacions (passat).
o Anàlisi i preparació d’accions (futur).
DocentCarles Mendieta. Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net
Cosulting, SL i de ShareBarcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business
School/UPC. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà
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Sessió núm. 8 :
Treball en equips interdisciplinars
27 de febrer de 2019
La direcció d’equips de treball no s’aconsegueix només per mitjà del domini de certes tècniques, sinó
que parteix del coneixement més aprofundit de quines són les bases de les relacions interpersonals en
el treball i exigeix al comandament un grau de maduresa que permeti acceptar i potenciar les
característiques diferencials de les persones que estan en el seu equip, a partir de la concreció del propi
projecte directiu.
Aquesta sessió ofereixen un suport concret i pràctic a la posada en marxa de projectes de
desenvolupament del propi equip a partir d’enriquir la comprensió del propi rol directiu.
Objectius:





Aprofundir en l’anàlisi de les pròpies responsabilitats, fent especial èmfasi en l’elaboració de
significats i de criteris d’èxit com a base dels models del treball en equip.
Identificar els sistemes de relació interpersonals que s’estableixen en el treball, atenent
especialment aquells que potencien o dificulten l’eficàcia i l’eficiència dels equips
interdisciplinars.
Donar eines que afavoreixen el treball en equip.

Continguts:










La gestió de les diferències.
o Promoure l’autonomia professional.
o El reconeixement basat en les diferències.
o Gestió de conflictes en el propi equip.
La integració organitzativa.
o De la gestió participativa a la gestió de la participació.
o La cadena d’integració organitzativa.
El treball en equip.
o Model MYDE: Interdependència i incertesa.
o Objectius, indicadors i resultats.
o Gestió del compromís.
La gestió de projectes de millora.
o Com dissenyar i elaborar un projecte.
o La gestió dels recursos.
o La mesura de l’eficàcia i l’eficiència dels projectes.
o La integració dels canvis a l’estructura organitzativa.
La gestió dels canvis.
o Com promoure la il·lusió pels canvis.
o El lideratge del canvi.
o Els processos i els procediments com a eines dels canvis.

Docent:
Carles Mendieta. Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Cosulting, SL i
de ShareBarcelona,SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC.
Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.
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Sessió núm. 9:
Resolució de problemàtiques ètiques de la pròpia pràctica professional
27 de març de 2019
Molts treballadors i treballadores socials tenen malestar moral. Aquest malestar no sempre prové de
problemàtiques ètiques, tot i que moltes vegades ells així ho consideren. Identificar correctament els
problemes és una qüestió bàsica per donar-hi bones respostes i per reduir el malestar del professional.
Durant el primer terç d’aquest taller es donaran instruments (i) per diferenciar i identificar els
problemes ètics, tecno-científics i polítics i (ii) per donar bones respostes als problemes d’ètica aplicada.
Els dos terços següents del taller es dedicaran a (iii) aplicar aquests instruments a les problemàtiques
que plantegin les persones assistents al taller.
Objectius:


Que els participants al curs adquireixin els coneixements i les habilitats bàsiques per identificar
les problemàtiques ètiques de la seva pràctica professional i per donar-hi respostes adequades.

Continguts:




Instruments per diferenciar allò ètic, tecno-científic i polític.
Metodologia d’abordatge de qüestions ètiques.
Casos pràctics.

Abans del taller, els participants rebran, en format digital, l’article «Sobre la distinció entre
problemàtiques ètiques, tecno-científiques i polítiques» i el llibre «Com resoldre problemàtiques
ètiques?».
Durant la primera hora i mitja del taller, el docent explicarà els aspectes més rellevants d’aquests dos
documents, amb les preguntes i comentaris que els assistents al curs considerin oportuns.
La resta del taller serà un seminari deliberatiu conduit pel docent.

Docent:Joan Canimas. Doctor en filosofia, Màster en bioètica i dret. Professor de la Universitat de
Girona, en la qual imparteix classes d'ètica aplicada als Graus d’Educació Social, Treball Social i
Pedagogia. Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Máster de Ética Aplicada
a la Acción Social de la Universidad Pública de Navarra. Co-director del Curs d’Expert Universitari en
Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa, del Institut Borja de Bioètica i de la Universitat Ramon
Llull.
Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la
Bioseguretat de la Universitat de Girona i del Comitè d’Ètica Assistencial del Institut d’Assistència
Sanitària, entre altres.
Per a les publicacions, vegeu http://www.canimas.eu/ca/cv/publicacions/
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Sessió núm. 10 :
Recerca en treball social
Investigació per millorar: introducció a la investigació social en salut
10 d’abril de 2019
En nombroses ocasions en el desenvolupament de programes, projectes, en la prestació de serveis de
salut i sociosanitaris és necessari analitzar diferents tipus d’informació: per fer un diagnòstic de situació
que orienti la planificació d’un servei o programa o determini la seva viabilitat, per fer un seguiment de
les activitats i sobre tot, per avaluar els resultats i identificar àrees de millora.
En el camp de la salut s’han utilitzat majoritàriament dades quantitatives, procedents de fonts existents,
como registres o obtingudes per investigacions que utilitzen mètodes quantitatius, com ara, enquestes.
Però, la complexitat del continu salut-malaltia, que es construeix socialment en el quotidià dels
individus, comunitats, personal de salut i autoritats sanitàries, va portar a utilitzar altres formes
d'aproximació al coneixement.
Amb aquest objectiu s’utilitzen mètodes e instruments qualitatius de la investigació social, que se
apliquen a diferents àrees del coneixement. Per això aquesta sessió proporcionar una introducció
pràctica i senzilla als diferents mètodes d’investigació social que es poden aplicar en l’àmbit de la salut.
Objectius:
Al final de la sessió, els participants coneixeran:
 Els fonaments i criteris per a la selecció del enfocaments i mètodes de investigació més
adequats per assolir els objectius.
 Els passos en el desenvolupament d’un protocol de investigació.
 Característiques bàsiques de la recerca qualitativa i quantitativa.
Continguts:




Complementarietat dels mètodes qualitatius i quantitatius de recerca
Passos en el desenvolupament de un protocol de recerca
Característiques bàsiques dels mètodes qualitatius i quantitatius

Docents:
María Luisa Vázquez Navarrete, mèdica, especialista en medicina preventiva i salut pública, doctora en
medicina (Universitat de Heidelberg) i màster en planificació, finançament i polítiques de salut
(Universitat de Londres). Va ser investigadora del Institut d'Higiene Tropical i Salut Pública de Heidelberg
i professora de Promoció de la Salut i de Salut Internacional en la Liverpool School of Tropical Medicine.
En els últims 34 anys ha realitzat investigació en l'àmbit de la salut pública, polítiques sanitàries i serveis
de salut a Catalunya i Amèrica Llatina, utilitzant mètodes qualitatius i quantitatius de recerca, així com
també ha realitzat docència en el tema. Actualment és la directora del Servei d'Estudis (SEPPS) del
Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Ingrid Vargas Lorenzo. Llicenciada en economia i empresarials, doctora en salut pública i metodologia
de la investigació biomèdica (UAB), i màster en polítiques públiques i socials (UPF). Té amplia
experiència en investigació, així com assessorant a responsables en la formulació de polítiques de salut,
i en docència. Actualment treballa com a investigadora en el Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques
de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.
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