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Objectius

L'objectiu del mòdul d'Epistemologia de la intervenció social és aportar a l'estudiant elements per a la
comprensió de la intervenció social en el marc de l'acció comunitària i de les polítiques socials.

L'acció comunitària proposa una forma molt concreta d' intervenir i aproximar-se a la realitat, la de la
generació de coneixement compartit orientat a la presa de consciència, la generació d'empoderament i
organització col·lectiva, i la de la implicació activa dels actors del territori en la transformació i millora de les
condicions de vida.

Des d'aquest marc, ens aproximarem al llarg del mòdul a elements clau i eines a tenir presents, la definició
d'aquesta suposada comunitat, el com i perquè organitzar-la, l'ètica en la nostra intervenció, les tècniques i
metodologies que ens poden ajudar a generar visió compartida i implicació, la tensió entre cooperació i
conflicte en l'acció comunitària (interessos particulars vs interessos col·lectius), o l'adquisició d'algunes eines
d'avaluació.
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Competències

Analitzar polítiques socials des d'una perspectiva tant micro com macro, identificant les relacions
d'interdependència entre problemàtiques i polítiques socials de diferents nivells de l'administració.
Identificar, relacionar i aplicar conceptes i eines per a l'abordatge del conflicte lo cap a la promoció de
polítiques socials i accions comunitàries.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reflexionar de manera crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i
transmissió de coneixements.

Resultats d'aprenentatge

Fer un exercici escrit d'anàlisi de la dimensió ètica de la intervenció social i en relació amb les
polítiques socials que s'hi promouen.
Identificar i descriure l'acció comunitària, en les diferents modalitats, partint de les eines utilitzades i
dels actors promotors.
Identificar i descriure les oportunitats que pot aportar la gestió del conflicte quan s'aplica a casos
específics.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reflexionar de manera crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i
transmissió de coneixements.

Continguts

En el marc del Mòdul d'Epistemologia de la intervenció social es treballaran els següents temes:

Organització i acció comunitària: L'acció comunitària planteja el pas de l'acció individual a l'acció col·lectiva.
Però això com és fa? Quina paper juga l'organització? Com es pot treballar aquesta organització? Qui i com
genera aquesta organització? De què parlem quan parlem de comunitat? Perquè organitzar-la?

IAP orientada a l'acció comunitària: Construir visió compartida, prioritzar criteris, accions i estratègies. Partir de
la generació de coneixement vivencial i tècnic per a prendre les millors decisions de forma col·lectiva, donar
veu als qui normalment no la tenen, vincular la reflexió a l'acció i a la projecció de la transformació i el canvi.
Per a què ens pot ser útil la Investigació-Acció Participativa en l'Acció Comunitària?

Ètica: L'acció comunitària planteja com a un dels seus pilars centrals els processos de presa de consciència i
apoderament per a la millora de les condicions de vida. Però i si la gent no es vol apoderar? I si la gent no vol
millorar les seves condicions de vida? (En aquesta reflexió tenir present que no partim d'un context d'igualtat
d'oportunitats i de que la vulnerabilitat anul·la/debilita la capacitat de triar amb consciència esdevé un element
clau)....

Metodologies participatives: Interpel·lar al conjunt de la població amb qui s'està treballant necessita d'altres
formes de comunicar, de reflexionar de debatre, ni tots tenim el mateix punt de partida, ni tots partim de les
mateixes posicions en les relacions de poder, ni tots tenim les mateixes capacitats per transmetre el nostre
coneixement i traduir-ho de forma útil per al procés col·lectiu. Quines metodologies podem aplicar per a que
això sigui possible?

Dinamització comunitària: Es pot treballar comunitàriament des de l'abordatge individual? Com contribuir des
de la relació individual a la pressa de consciencia i acció col·lectiva? Com superar la tensió entre interessos
particulars i interessos col·lectius? Com abordar el conflicte en un procés de construcció col·lectiva com ens
proposa l'Acció Comunitària?
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Avaluació de l'acció comunitària: Al llarg dels anys han estat desenvolupades diverses experiències en l'àmbit
de Barcelona i Catalunya. Què hen podem aprendre? Quin ha estat el paper dels diferents actors? Quins han
estat els seus impactes? Aprenentatges, oportunitats i reptes, a partir de l'anàlisi d'experiències pràctiques.

Metodologia

Els alumnes de forma prèvia a les classes magistrals reben lectures prèvies i / o material audiovidual. La
lectura d'aquests materials de forma prèvia a la classe juntament amb els continguts treballats en la sessió
permetran realitzar preguntes, obrir el debat i la reflexió compartida en el desenvolupament de les classes.
Un cop finalitzada la classe els alumnes disposaran de lectures i / o audiovisuals complementaris.
A la finalització del mòdul els alumnes hauran de presentar exercicis per escrit que aborden els continguts
treballats.
Els alumnes disposen dels espais al centre on s'imparteixen les classes per promoure l'intercanvi i reflexió
compartida a l'hora de realitzar els seus treballs.
De forma prèvia a la presentació dels treballs dels alumnes realitzaran una tutoria col·lectiva sobre els treballs
a lliurar, i una altra per escrit un cop aquests hagin estat avaluats.

Les classes presencials d'aquest mòdul podran ser seguides en directe via streaming pels alumnes que així
ho sol·licitin. Aquests alumnes tindran l'oportunitat de fer preguntes en directe o demanar orientació o
tutorització de forma posterior al coordinador del mòdul (aquesta tutorització es podrà fer via skype). El
seguiment d'aquest mòdul per streaming no eximirà a l'alumne de presentar els treballs corresponents, tenint
els mateixos criteris d'avaluació que els alumnes que segueixen les classes de manera presencial.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, debats 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Lectures, visualització de material audiovisual 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació constarà d'un mínim de tres activitats avaluatives cap de les quals representarà més
del 50% de la qualificació final del mòdul.

A la finalització del mòdul els alumnes hauran de presentar exercicis per escrit que aborden els continguts
treballats.

La nota dels treballs vindrà determinada pel nivell de coherència en l'argumentació de les respostes
basant-se: els continguts exposats a classe, els materials complementaris (lectures / audiovisuals) i els
mateixos debats generats a classe.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Treballs d'avaluació escrits 100% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6
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