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Agraïments
Aquesta experiència no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada de les entitats que formen
part de la Federació Mestral-COCEMFE, sense la dedicació de les persones que tan bona feina hi fan, sense el
suport de molts companys i companyes de la Universitat Rovira i Virgili i, sobretot, sense les ganes de provar
coses noves dels i les alumnes. A totes i tots moltes gràcies per deixar-me gaudir tant en aquests darrers anys.
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“És una experiència que ens facilita el tracte amb les persones del nostre àmbit, tot fent una primera presa de contacte sense haver d’esperar a quart de carrera a l’hora de fer les pràctiques”
Alumne

“La idea d’aquesta mena d’aprenentatge em sembla molt bona”
Alumne

“Transmetre la nostra experiència, dedicació i passió per
que sigui retornada amb ganes, il·lusió i innovació“
AACIC CorAvant

“Com futurs treballadors socials és important que tinguin contacte amb les entitats
socials i aportin noves perspectives per a potenciar l’atenció als nostres usuaris”
Federació Mestral-Cocemfe Tarragona

RESUM DE L’ACTIVITAT

P-03

MENÚ

Treball Social: Aprendre Ajudant, Ajudant a Aprendre

Curs 2014 - 15

RESUM DE L’ACTIVITAT

de Sant Carles de la Ràpita, 11) Club Bàsquet Costa Daurada, 12)AFICAM – Associació
Fibromiàlgia de Cambrils, 13) Associació de FIbromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant, 14) As-

De què es tracta?

sociació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia, 15) Associació d’Alzheimer de Reus i Baix
Camps i 16) FRATER – Fraternitat Cristiana de Tarragona.

Aquesta pràctica consisteix en la creació d’un espai d’aprenentatge en un context real a

Què fem?

partir d’oferir un servei, per part de l’alumnat del grau de Treball Social, a les entitats que
formen part de la Federació Mestral-Cocemfe de Discapacitats Físics i Orgànics (Federació
Mestral, en endavant).

L’objectiu d’aquesta pràctica d’Aprenentatge i Servei (APS, en endavant) és l’adquisició de
coneixements vinculats amb el desenvolupament d’una activitat pràctica real que presta un
servei a entitats del tercer sector. De manera paral·lela, el coneixement vivencial que l’alum-

Amb qui treballem?

nat adquireix és objecte de reflexió i treball a l’aula per tal de complementar l’experiència
amb la teoria. L’alumnat pensa, negocia i executa una activitat per donar suport a la tasca

La Federació Mestral és una entitat creada per a aconseguir la normalització del col·lectiu

de les entitats, tot posant a prova la seva capacitat d’inventiva, de crear i trobar solucions i

de discapacitats físics i orgànics en la societat per mitjà de la informació i el recolzament a

de col·laborar en un dels àmbits de treball en que, potencialment, exerciran la seva carrera

les associacions que treballen per aquest col·lectiu de les comarques de Tarragona, unifi-

laboral futura.

cant criteris, racionalitzant recursos i impulsant i coordinant tot tipus d’accions i activitats. La

Com ho fem?

xarxa d’associacions que formen part de la Federació Mestral està formada per: 1) AFANOC
– Associació de Nens amb càncer, 2) ARAB – Associació Reusenca Antibarreres, 3) Associació de Parkinson de les comarques de Tarragona, 4) AACIC – Associació d’ajuda als

Els alumnes disposen d’un full de ruta tancat, acordat prèviament amb les entitats partici-

afectats de cardiopaties infantils de Catalunya (Tarragona), 5) Lliga d’afectats reumatològics

pants, pel que fa als objectius de la proposta de treball. Al mateix temps, aquest full de ruta

i discapacitats de les comarques de Tarragona, 6) Xarxa solidària per la FM i la SCF de Reus

obre les possibilitats d’actuació de l’alumnat en funció dels seus interessos. En altres parau-

i Baix Camp, 7) Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona, 8) Xarxa solidària per la FM i

les, s’assenyalen els passos a seguir, deixant absoluta llibertat per proposar les activitats

la SCF de Valls i Alt Camp, 9) Amputats Sant Jordi, 10) AFISAN – Associació Fibromiàlgia

que ells considerin oportunes.

P-04

MENÚ

Treball Social: Aprendre Ajudant, Ajudant a Aprendre

Curs 2014 - 15

Treball transversal:

Aquest procés es complementa amb una reflexió permanent de la seva tasca en forma de redacció d’un diari reflexiu online
Conèixer el funcionaPensament creatiu i
ment de les organitinnovació.
zacions que formen
Disseny de projectes
part de l’entorn de
d’intervenció
treball futur.
Creació de xarxa

Resultats
d’aprenentatge

Presentació i negociació de projectes
d’intervenció
Aprendre a aprendre

Desenvolupament
d’activitats

Comunicar

Presa de contacte.

Preparació de
l’activitat.

Activitat

Es distribueixen els
i les alumnes en
grups (8 persones) i
es sortegen entre les
entitats participants

L’alumnat disposa
Proposició
d’un informe-resum
d’activitat.
de cada entitat per a
que puguin preparar
Amb la informació
una primera entreadquirida, els grups
vista amb responpresenten una prisables de l’entitat,
mera proposta d’acamb l’objectiu de
tivitat per a ser valoconèixer-la i detecrada per les entitats
tar l’espai d’acció en
(eix a treballar, tipus
que ells i elles poden
d’activitat)
aportar quelcom
mitjançant la seva
activitat
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Negociació.
Les entitats donen
un feed-backals
grups, per tal de
corregir o revisar
la seva proposta
d’activitat i fer-la
adequada pels interessos de l’entitat i
els seus participants

Execució.
Es fixa una data i
un espai i s’executa
l’activitat

Presentació
de resultats.
S’organitza una sessió oberta al públic
a l’Aula Magna del
Campus Catalunya
en la que es presenten els resultats
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Activitats realitzades:

avaluar-la com a tal (sobretot entenent que es tracta de joves en procés de formació i,
molt sovint, sense experiència). Així doncs, el que interessa des de la perspectiva docent

-

-

Tasques de difusió: Preparació i gravació de vídeos promocionals de les entitats,

és comprovar que els estudiants entenen les constriccions i dificultats que troben en el

disseny i execució d’activitats de difusió a peu de carrer

seu procés de creació de l’activitat, ja que aquí és on radica l’aprenentatge. Han de ser

Tasques de captació de fons: Disseny i execució d’activitats de captació de recur-

capaços d’entendre i superar els problemes que es van trobant, el que és la base del

sos.

coneixement en base a l’experiència (què hem fet bé? Què hem fet malament? Per quin

Tasques vinculades amb els usuaris o familiars: Disseny i realització de tallers amb

motiu ha fallat una cosa i no una altra? Per quin motiu l’entitat no ha acceptat determinada

usuaris o amb el públic objectiu de l’entitat (tallers de risoteràpia, amb famílies,

pràctica? Què canviaríem?). L’aprenentatge és més gran en aquells casos en que es pot

amb escoles), de conscienciació.

crear un interès real pels continguts que en aquells casos que només existeix una obli-

Tasques vinculades amb activitats ja previstes per part de les entitats: Disseny

gació per aprendre. En aquest cas, posant a l’alumnat en una situació real s’aconsegueix

i realització d’activitats en el marc d’altres actes ja previstos per les entitats (dia

augmentar el seu interès i, com a resultat, la seva implicació i capacitat d’aprenentatge.

mundial del Parkinson, de la Fibromiàlgia)

Avaluació per part de les entitats: Les representants de les entitats avaluen la tasca global dels estudiants i la seva de síntesi en el moment de presentar els resultats en públic,

Com s’avalua la pràctica?

tenint un pes en la nota global.
Avaluació global de l’experiència: Els resultats finals del projecte són avaluats conjunta-

Avaluació docent: El docent avalua els continguts de reflexió que s’aporten al diari que

ment amb les entitats un cop el curs ha acabat. L’objectiu d’aquesta avaluació és detectar

els estudiants escriuen regularment (veure annex). L’objectiu no és avaluar l’activitat en si

elements de millora respecte de la pràctica, ja que és una activitat viva i canviant. Per

mateixa, sinó la capacitat de l’alumnat per a reflexionar al voltant de la seva pràctica i del

aquest motiu, s’organitza una reunió final per tal de recollir les opinions de les diferents

seu procés de creixement al voltant de la mateixa. L’activitat realitzada depèn de molts

entitats que han participat en el curs i s’intenta proposar elements de millora per al curs

factors que poden permetre que sigui més o menys exitosa, el que fa que sigui complicat

següent.
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“La Lliga d’Afectats Reumatologies i Discapacitats de les comarques de Tarragona és una entitat
que des del primer moment ens ha obert les portes i no han dubtat en fernos partícips de les seves
activitats així com han acceptat totes les propostes que vam oferir. Experiència positiva”
Alumne

“Ha sigut una experiència molt profitosa i de la qual he après moltes coses”
Alumne

“Ha estat una pràctica col·laborativa, d’igual a igual, que ha servit
per a detectar mancances i potenciar les fortaleses”
Xarxa Solidaria per la Igualtat

CURRÍCULUM DE L’AUTOR
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Resum del Currículum de l’aplicant:

Reducing Risks, Springer.
-

David Dueñas i Cid. Doctor en Sociologia, professor associat

Guizzo, G., Pedregosa, J. et al. (2015). Educative Pack against Digital Discrimination.
El Tinter.

de la Universitat Rovira i Virgili des de 2006, investigador del
grup de recerca SBRlab (Social and Business Research La-

boratory), investigador associat de l’Instytut Studiów Społec-

Belzunegui, A., Dueñas, D. (2015) The Role of Women in the Development of New

znich de la Universitat de Varsòvia (Polònia) i Erasmus Mun-

Religious Movements in Latin America: The Case of Pentecostalism. In Jackson, B.

dus Eminence II Fellow (2016) per a professors visitants a la

and Ford, Th. (Eds.). Gender and Diversity in Religious-Based Institutions and Orga-

Grigol Robakidze University (Tbilisi - Georgia).

nizations, IGI Global

Investigador especialitzat en l’obtenció de fons europeus per a la recerca, havent parti-

Activitats relacionades amb l’activitat presentada al premi de qualitat docent:

cipat en els projectes: 1) Access to Rights and Civil Dialogue for All, 2) Expéditions, 3) ICUD:
Internet – Creatively Unveiling Discrimination, 4) Community Governance for Public Safety,

-

5) I am Europe, 6) Bridge the Gap, 7) DIN learning Cycle i 8) DIN Exchange. Actualment,

Presentació de l’activitat al Taller sobre Aprenentatge i Servei del 28 de gener de 2014,
al Campus Bellisens (Reus).

treballant en el projecte “Encyclopaedia des Migrants”, finançat pel programa Erasmus+.
-

Presentació de l’activitat al Centre d’Estudis de la Cultura Polonesa, dirigit per la Dra.
Zofia Dworakowska de la Universitat de Varsovia, en una reunió amb professionals del

Autor, entre d’altres, de:

centre per tal d’intercanviar experiències docents. (2014)
-

Dueñas, D., Pontón, P., Belzunegui, Á. & Pastor, I. (2016). Discriminatory Expressions,
the Young and Social Networks: The Effect of Gender. Comunicar, 46. http://dx.doi.

-

del programa d’intercanvi d’experiències transformadores DIN Exchange (2015)

org/10.3916/C46-2016-07
-

Presentació de l’activitat a la International Debate Education Association, en el marc

Dueñas, D., Ochoa, L. (2016). Climate change and health related challenges as a

-

Publicació del Capítol “Climate change and health related challenges as a trigger for

trigger for educational opportunities to foster social knowledge and action. In Leal, W.,

educational opportunities to foster social knowledge and action”, on s’explica l’impacte

Azeiteiro, U. and Alves, F. (Eds.). Climate change and health, Improving resilience and

de les metodologies d’aprenentatge en la transformació social. (2016)
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Mario Arias Oliva, Virginia Miravé, Jaume Farreras, Hugo Macías, Assumpció Castellví, Roser
Manresa, Dolors Guinovart (2015).  ‘Aprender a participar y representar’ Proyecto conjunto Universidad - Escuela. Ponència, XIII Congreso Internacional de Formación del Profesorado, Santander, ESP.

Currículum Vitae
DAVID DUEÑAS CID

Categoria Professional

ASSOCIAT LABORAL 4 HORES

Departament

Departament de Gestió d’Empreses

Telèfon

977558342

Correu electrònic

david.duenas@urv.cat

Grup de Recerca

SBRLAB14 - Social & Business Research Laboratory

Publicacions en revistes

David Dueñas i Cid (2014). Passive or active users? Methodologies & difficulties with research
on Facebook. Membre del comitè organitzador, Digital Discrimination and Social Networks International Conference, Barcelona, ESP.

Dueñas, D., Pontón, P., Belzunegui, Á. & Pastor, I. (2016). Discriminatory Expressions, the
Young and Social Networks: The Effect of Gender. Comunicar, 46. http://dx.doi.org/10.3916/C462016-07

David Dueñas i Cid (2013).  The potential role of migrants network and associations: a useful
asset or a risk of increasing communautarianism?. Taula rodona, FORUM ON CIVIL DIALOGUE
& PARTICIPATION - For the opening of the European Year of Citizens 2013, Brussels, BÈL.

Dueñas, D. (2012). Ressenya: François Dubet. LA EXPERIENCIA SOCIOLÓGICA. Barataria.
Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. ISSN: 1575-0825

Belzunegui, Angel; Dueñas, David (2013). Anàlisi de xarxes i estudi de les organitzacions. El cas
d’un estudi interorganitzacional. Ponència, VI Congrés Català de Sociologia, Perpignan, FRA.

Dueñas, D. (2011). Jóvenes extranjeros y participación social ¿Diferentes procesos migratorios
conducen a diferentes modelos de participación?. RIO - Revista Internacional de Organizaciones(6), 81-107. ISSN: 2013-570X

Belzunegui, Angel; Dueñas, David (2013). Social network and organizational processes of the
social action in the Catholic Church. Ponència, 7th European Consortium for Political Research
General Conference, Bordeaux, FRA.

Dueñas, D. (2011). Ressenya: UÑA, OCTAVIO (2009). Nuevos ensayos de sociología y comunicación. RIO - Revista Internacional de Organizaciones. ISSN: 2013-570X

David Dueñas; Nolwenn Troël-Sauton (2013). Common strategies and territories between
sociology and sociolinguistics in Expeditions. Membre del comitè organitzador, Multi-disciplinary
international Seminar ‘Interdisciplinary strategies and collaborations’, Tarragona, ESP.

David Dueñas i Cid (2014). Passive or active users? Methodologies & difficulties with research
on Facebook. Conferència invitada, Digital Discrimination and Social Networks International
Conference, Barcelona, ESP.

Dueñas, D. (2010). Gestió Pública i Governança: caminen en la mateixa direcció?. Biblio3W.
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XV(887).  http://www.ub.es/geocrit/b3w887/b3w-887-2.htm ISSN: 1138-9796

David Dueñas (2013). Lepiej adaptować metodologię niż stosować ją na siłę, nie ma uniwersalnego rozwiązania // Better to adapt than to force methodology. One size does not fit all. Membre
del comitè científic, International Seminar ‘Expedition in the space of the city’, Warszawa, POL.
David Dueñas i Cid, Emese Molnár (2012).  Strong ties in closed migrant communities: Help or
harm? The case of Romanian Roma migrants in Catalonia. Ponència, Negative Ties and Social
Networks Workshop, Budapest, HON.

Participacions a Congressos
Dueñas, D., Pontón, P. & Belzunegui, Á. (2016). Discriminatory Expressions, the Young and
Social Networks: The Effect of Gender – 3rd International Sociology Association Forum of
Sociology, Vienna (accepted paper)

David Dueñas i Núria Morral (2012).  La participació amb finalitats socioambientals, el cas de
Prioritat (Priorat). Presentació de comunicació, VI Jornada ‘L’estat de la recerca en educació per
la sostenibilitat a Catalunya’, Barcelona, ESP.

Dueñas, D. (2016). The Strategic Action Field of Neighbourhood Associations in Tarragona:
Organisations, Leaderships and Networks – ISTR Conference, Stockholm (accepted paper)

David Dueñas i Cid (2011).  Young migrants and social participation in Catalonia. Ponència, 10th
Conference of the European Sociological Association, Genève, SUÏ.

Jaime Verrier Delahaie, Toni Pérez-Portabella, David Dueñas i Cid, Josep Sánchez Cervelló,
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David Dueñas i Cid (2010).  Los límites de la gobernanza. Ponència, X Congreso Español de
Sociología (Pamplona, 1-3 de julio de 2010), Pamplona, ESP.

Verrier, J. et al. (2015). ‘Aprender a participar y representar’ Proyecto conjunto Universidad-Escuela. En Investigar para acompañar el cambio educativo y social. El papel de la Universidad (pp. 131 - 138). AUFOP-Universidad de Cantabria. ISBN: 978-84-697-1382-2.

David Dueñas i Cid (2009).  Percepció del risc, moviments socials i governança: Una aproximació comunicativa. Ponència, VI Congrès Català de Sociologia, Cerdanyola del Vallès, ESP.

Louvel, R. et al. (2014). Expéditions. L’âge de la tortue Éditions. ISBN: 979-10-91510-16-4.

David Dueñas i Cid (2009).  El repte de la governança dels riscos ambientals. Pòster, Les
societats urbanes davant la reforma ambiental, Barcelona, ESP.

Brandeleer, C. i Camporesi, F. (eds), (2013). Étude comparative de l’intégration politique &
sociale de communautés migrantes. ASBL Pour la Solidarité. ISBN: 978-2-930530-26-3.

David Dueñas i Cid (2008).  New citizens integration policy. A comparative analysis at two Baix
Penedès cities. Ponència, INTI: Integration Exchange Congress, Huelva, ESP.

Belzunegui, A. i Dueñas, D. (2013). Anàlisi de xarxes i estudi de les organitzacions. El cas d’un
estudi interorganitzacional. En VVAA, VI Congrés Català/Internacional de Sociologia: Publicacions completes (pp. 260 - 283). Institut d’Estudis Catalans. ISBN: 978-84-695-8911-3.

David Dueñas i Cid, Josep Espluga Trenc (2008). Risk perception, social movements and governance: A communicative approach. Ponència, 1st ISA World Forum, Barcelona, ESP.

Dueñas, D. (2013). L’ambivalent paper dels lligams en les comunitats migrades. El cas dels
gitanos romanesos de Santa Coloma de Gramanet. En VVAA, VI Congrés Català/Internacional
de Sociologia: Publicacions completes (pp. 1848 - 1862). Institut d’Estudis Catalans. ISBN: 97884-695-8911-3.

David Dueñas i Cid (2003).  Els organismes de participació de la Gent Gran a Barcelona. Ponència, IV Congrès Català de Sociologia, Reus (Tarragona), ESP.

Monereo, J.L., Rivas, P. et al. (2011). La prevención de riesgos medioambientales en el ámbito
de las relaciones de trabajo. Editorial Comares, S.L. ISBN: 9788498368239.

Formació acadèmica
Doctorat en Sociologia. Universitat Rovira i Virgili (2015)

Belzunegui, A. et al. (2011). Enquesta sobre les Condicions de Vida de la Població de Tarragona 2007. Universitat Rovira i Virgili, Servei de Publicacions. ISBN: 978-84-694-1606-8.

Diploma d’Estudis Avançats en política social. Universitat Autònoma de Barcelona (2010)
Grau de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona (2003)

Alarcón, A. et al. (2010). Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una
aproximació sociològica. Generalitat de Catalunya. ISBN: 9788439383284.0

Altres Publicacions

Belzunegui, A. et al. (2010). Associacionisme i participació ciutadana al municipi de Tarragona. Ajuntament de Tarragona. ISBN: 978-84-937216-6-4.

Dueñas, D., Ochoa, L. (2016). Climate change and health related challenges as a trigger for
educational opportunities to foster social knowledge and action. In Leal, W., Azeiteiro, U. and
Alves, F. (Eds.). Climate change and health, Improving resilience and Reducing Risks, Springer.

Altres Mèrits o aclariments

Guizzo, G., Pedregosa, J. et al. (2015). Educative Pack against Digital Discrimination. El Tinter.

Mèrits no classificats

Belzunegui, A., Dueñas, D. (2015) The Role of Women in the Development of New Religious
Movements in Latin America: The Case of Pentecostalism. In Jackson, B. and Ford, Th. (Eds.).
Gender and Diversity in Religious-Based Institutions and Organizations, IGI Global

Membre fundador del Grup de Recerca SBRlab – Social and Business Research Laboratory de
la Universitat Rovira i Virgili (ESP)

Membre de la Xarxa de Recerca en Educació per la Sostenibilitat

Dueñas, D. (2015). Social Analysis and Methodological transitions in Social, Artistic and
Research Projects. En Louvel, R. i Troell-Sauton, N. (eds.) Stratégies d’enquête et de création
artistique, L’Harmattan. ISBN: 978-2-343-05140-6.

Investigador associat a l’Instytut Studiów Społecznych de la Universitat de Varsòvia (POL)
Mèrits relacionats amb l’activitat investigadora
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Peer Reviewer de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales, del projecte internacional TEN
LAW, del projecte Internacional ‘Invisible Boy’.

2014. Assessorament tècnic i metodològic per al projecte EPOGENDER i per la publicació
‘Protection of the Gender-Based Violence Victims in the European Union’.

Investigador associat a l’Instytut Studiów Społecznich de la Universitat de Varsòvia (POL)

2014. Expert convidat al projecte BRIDGE THE GAP (Assen - Netherlands) per parlar sobre
sostenibilitat i participació.

Erasmus Mundus Eminence II Fellow (2016) per a professors visitants a la Grigol Robakidze
University (Tbilisi - Georgia)

2013 - 2014. Gravació del documental ‘Expéditions’.
2008 - 2009. Co-coordinador del Postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació de la Fundació URV. Cursos de Postgrau Dirigits. Nacional.

Estades a Centres de Recerca

2008. Organitzador del Curs de Formació en Participació Ciutadana al Consell Comarcal del
Tarragonès. Cursos i Seminaris Impartits. Local.

2014 (7 Mesos). Estada de Recerca. Complex Systems Research Center - University of Warsaw. Warszawa. POLÒNIA Convidat
2013 (21 Dies). Docència i Participació en recerca vinculada a un projecte finançat per la Unió
Europea. Universitat Rennes 2. Rennes. FRANÇA

Conferències

2013 (28 Dies). Participació en una recerca vinculada a un projecte finançat per la UE i participació en activitats d’intercanvi d’experiències docents amb la Universitat de Varsòvia. Universitat de Varsòvia. Varsòvia. POLÒNIA

11/2/2016. Intercanvi entre generacions a la societat d’internet: Què aprendre de la Gent
Gran?. Tarragona (ESP). Associació d’enginyers tècnics i industrials i de grau de Tarragona.
11/11/2014. Masculine and feminine discrimination on Facebook. London (ANG). Centre for
youth work studies: Seminar series

Tesis, tesines i treballs

15/05/2014. Situació dels joves en relació a les noves tecnologies. Tarragona (ESP). Dietes
digitals. La gestió de l’ús d’internet.

Dueñas, D. (2015). El Camp d’Acció Estratègic Veïnal de la ciutat de Tarragona: Organitzacions,
Lideratges i Xarxes. Universitat Rovira i Virgili – Cum Laude

08/04/2014. Joves i Internet: Resultats del projecte ICUD. Amposta (ESPANYA). Conferència a
institut d’ensenyament secundari.

Dueñas, D. (2009). El repte de la governança dels riscos ambientals: El cas del polígon
químic i petroquímic de Tarragona. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesina de Llicenciatura.
Excel·lent

21/03/2014. Joves i Internet: Resultats del projecte ICUD. Sant Carles de la Ràpita (ESPANYA). Conferència a institut d’ensenyament secundari.
06/03/2014. Joves i Internet: Resultats del projecte ICUD. Torredembarra (ESPANYA). Conferència a institut d’ensenyament secundari.

Altres Activitats
2015. Col·laboració en la redacció del projecte Encyclopedie des Migrants, per demanar
finançament al programa ERASMUS+ (Âge de la Tortue – Rennes)

23/11/2012. Joves d’origen immigrant a Catalunya, necessitats i demandes: Una aproximació
sociològica des de la visió de l’oci i el lleure. Tarragona (ESPANYA). VIII Jornada de creació
d’espais joves interculturals.

2011 - 2015. Experiència APS reconguda en l’assignatura ‘Sociologia’ del Grau de Treball Social.

10/12/2012. Què diu la Sociologia de la Vellesa. TARRAGONA (ESPANYA). Aules d’Extensió
Universitària per la Gent Gran.

2014. Expert convidat a les sessions de debat Neighbourhood Exchange (Amsterdam - Netherlands).
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Participació en Comitès i Representacions

Âge de la Tortue (FR)

2012 - 2014. Pannell Ciutadà Assessor (Dow Chemical Iberica, S.L.). Assessorament ciutadà
en temes ambientals.

Data Analyst for a local Urban Transformation project: from Jan-2014 to Apr-2014 – Ajuntament
de la Selva del Camp (ESP)
External scientific advisor for the project Community Governance for Public Safety: from Sept2013 to Jun-2014 – CEPS Projectes Socials (ESP)

Organització d’activitats de R+D

Research Coordinator for the project ICUD: Internet – Creatively Unveiling Discrimination
(Fundamental Rights and Citizenship Programme of the EU): from Jan-2013 to Dec-2014 –
Universitat Rovira i Virgili (ESP)

2014. Digital Discrimination and Social Networks International Conference. Organització i participació en la conferència internacional sobre Discriminació Digital i Xarxes Socials. (Presentació de resultats de projectes internacionals)

Researcher for the project Expéditions (Fundamental Rights and Citizenship Programme of the
EU): from Sept-2012 to Jan-2014 – Universitat Rovira i Virgili (ESP)

2014. Colloque International ‘La figure de l’explorateur’. Preparació del seminari i coordinació
de taula rodona. (Ciències Socials)

External advisor for the deliberative process for the creation of the Participation Plan of Prioritat:
from Sept-2011 to Dec-2011 – Prioritat (ESP)

2014. ETHICOMP - Liberty and Security in the age of ICT. Avaluador de ponències. (Ciències
Socials)

Researcher for the project Access to Rights and Civil Dialogue for All (Fundamental Rights
and Citizenship Programme of the EU): from Jan-2011 to Dec-2012 – CEPS Projectes Socials
(ESP)

2014. Estratègies per l’elaboració de projectes europeus: Els projectes EPOGENDER i
ICUD. CURS PROFID. (Ciències Socials i Jurídiques)
2013. Congrès Català de Sociologia. Avaluador de ponències. (Ciències Socials)

Political Advisor for the Area of Social Participation at the Ajuntament de Reus: from Oct-2010
to Jun 2011 – Ajuntament de Reus (ESP)

2013. Séminaire international et interdisciplinaire: « Collaborations et stratégies interdisciplinaires » Projet Expéditions (Tarragona). Coordinació i preparació del seminari. (Ciències Socials)

Coordinator of Postgraduate Studies Course in Social Participation and Communication: from
Jun-2008 to Sept-2009 – Universitat Rovira i Virgili (ESP)

2013. International and interdisciplinar Seminar « Expedition in the space of the city » Project
Expeditions (Warsaw). Col·laboració en preparació de Seminar. (Ciències Socials )

Researcher and data Analyst for local development projects: from Aug-2007 and Oct-2007 and
Apr-2008 to Sept-2008 – ITD (ESP)

2012. Seminari obert ‘Drets polítics a la UE i consciència ciutadana europea’. Coordinació i
participació en el seminari. (Ciència Social, Ciutadania Europea )

Project Manager in Social Participation Office: from May-2006 to Dec-2006 – Diputació de
Tarragona (ESP)

2012. Seminari ‘Drets o asseguts? Els drets polítics i civils dels ciutadans Romanesos en el
context europeu’. Coordinació i desenvolupament del seminari. (Ciències Socials i Ciutadania
Europea)

Data Analyst: from Feb-2006 to May-2006 – Gabinet CERES (ESP)
Data Analyst: from Jan 2006 to May 2006 – ITD (ESP)
Internship at Civil Rights Area of Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: from May-2004 to May2005 – Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (ESP)

Activitats anteriors
Part time lecturer at Universitat Rovira i Virgili: from Sept-2006 – Universitat Rovira i Virgili
(ESP)

Researcher at Ajuntament de Barcelona: from Oct-2003 to Apr-2004 – Ajuntament de Barcelona
Internship at Social Participation Area of Ajuntament de Barcelona: from Sept-2002 to Feb2003 – Ajuntament de Barcelona.

National coordinator for the project Encyclopédie des Migrants (Erasmus +): from Jan-2015 –
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“Ha estat tot un plaer poder treballar amb aquesta entitat. Estic molt agraïda per tot el seu suport.
És un orgull saber que persones que abans desconeixies s’han interessat tant pel teu projecte
i com després d’editar el vídeo l’han compartit amb la resta de gent”
Alumne

“Aquesta és una tasca molt enriquidora per l’alumne”
Alumne

“Els alumnes ens han aportat frescor, il·lusió i altres punts de vista que han
entusiasmat a l’entitat i ajudat a millorar els seus programes”
Lliga d’Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona

MEMÒRIA DESENVOLUPADA
-Introducció
-Descripció del projecte
-Reflexió docent sobre la pràctica
-Indicadors d’impacte sobre la tasca realitzada

P-13

MENÚ

Treball Social: Aprendre Ajudant, Ajudant a Aprendre

Curs 2014 - 15

Introducció

En aquest context, la pràctica que proposo per a aquest premi de qualitat docent té
una clara vocació pedagògica i social. Pedagògica, per que intenta aportar un coneixe-

En el pla estratègic de la tercera missió de la Universitat Rovira i Virgili (2009) es

ment de qualitat en base a: augmentar la reflexivitat de l’alumnat, augmentar l’interès

recollia la necessitat de les institucions educatives de contribuir a la societat que l’acull,

en l’aprenenentatge, posar en pràctica l’educació en valors, treballar en entorns reals i

exercint el paper de motor local per a afavorir el seu desenvolupament, sota la idea que el

provocar la innovació i estimular la capacitat d’inventiva i resolució de problemes. Social,

territori i la Universitat són realitats confluents. En aquest mateix document es definien 6

per que treballa amb col·lectius vulnerables de la nostra societat, dóna suport a entitats

eixos d’activitat sobre els que la Universitat vol treballar per tal de millorar el seu impacte

del tercer sector i afavoreix el contacte entre la Universitat, l’alumnat, les organitzacions

en el territori, entre els quals en destaco tres: la extensió cultural, social i vinculada a la

socials i els seus usuaris.

internacionalització. En concret, s’assenyalen alguns compromisos de la Universitat per

Descripció del projecte

tal de portar a terme aquesta tasca, entre els que, també, en destaco tres: compromís
amb les persones (incorporant habilitats i capacitats als coneixements), compromís amb
la comunitat (per fer front a les demandes socials) i compromís amb els valors.

El projecte vincula els i les estudiants de sociologia de primer curs del grau de Treball
Social amb les entitats de la Federació Mestral – COCEMFE, entitat creada per a aconse-

De manera paral·lela, el grup promotor de l’Aprenentatge i Servei (APS en endavant), prime-

guir la normalització del col·lectiu de discapacitats físics i orgànics en la societat per mitjà de

rament, i la Xarxa APS hem treballat i treballem per promoure l’APS com a proposta educativa

la informació i el recolzament a les associacions que treballen per aquest col·lectiu de les

que combina processos d’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors, a partir de

comarques de Tarragona, unificant criteris, racionalitzant recursos i impulsant i coordinant

la pràctica reflexiva, amb el treball amb les necessitats reals de l’entorn. Aquesta proposta, tal i

tot tipus d’accions i activitats. La xarxa d’associacions que formen part de la Federació

com apareix recollit en l’espai web dedicat a aquesta causa (http://www.urv.cat/aprenentatgeservei/

Mestral està formada per: 1) AFANOC – Associació de Nens amb càncer, 2) ARAB – Asso-

que_es_aps.html), busca vincular les tres missions de la Universitat: docència, recerca i societat.

ciació Reusenca Antibarreres, 3) Associació de Parkinson de les comarques de Tarragona,
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4) AACIC – Associació d’ajuda als afectats de cardiopaties infantils de Catalunya (Tarra-

l’entitat IDEA Netherlands (organització depenent de la Open Society Foundation

gona), 5) Lliga d’afectats reumatològics i discapacitats de les comarques de Tarragona, 6)

que planteja estratègies de debat com a eines de transformació social) en sessions

Xarxa solidària per la FM i la SCF de Reus i Baix Camp, 7) Esclerosi Múltiple Associació

d’intercanvi d’experiències en les que he participat, a la preparació o avaluació de

de Tarragona, 8) Xarxa solidària per la FM i la SCF de Valls i Alt Camp, 9) Amputats Sant

projectes o d’introducció a l’enregistrament de vídeo, cercant la col·laboració de

Jordi, 10) AFISAN – Associació Fibromiàlgia de Sant Carles de la Ràpita, 11) Club Bàsquet

companys de la facultat de periodisme.

Costa Daurada, 12)AFICAM – Associació Fibromiàlgia de Cambrils, 13) Associació de FIbromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant, 14) Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia,

Aquesta experiència APS comporta un benefici a tres bandes: 1) per part de

15) Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camps i 16) FRATER – Fraternitat Cristiana de

les i els alumnes l’aprenentatge i l’experiència; 2) per part de les entitats i els

Tarragona.

seus usuaris, la proposició i execució d’una nova activitat, i 3) per part del docent, la creació d’un corpus de reflexió interessant de cara a facilitar l’adquisició

L’objectiu d’aquesta pràctica és la creació d’un espai d’aprenentatge en context

de coneixements per part dels alumnes. Amb la intenció d’aprofundir en aquests

real alhora que es dóna suport a les entitats de la Federació Mestral – COCEMFE

arguments, el fet que les i els alumnes siguin de primer curs facilita que tinguin

amb les que es treballa, seguint els principis de l’APS. L’alumnat es troba en la

una gran motivació per aproximar-se al seu camp de treball futur, desenvolupant la

situació d’haver de descobrir un dels seus potencials àmbits de treball futur (el

seva tasca amb un interès i motivació molt superiors als d’altres treballs de curs.

tercer sector), conèixer les entitats participants (amb les seves potencialitats i li-

Les entitats participants en el projecte disposen d’una activitat nova i diferent cada

mitacions), proposar, justificar i negociar una activitat que treballi una de les línies

curs, acceptant les limitacions que suposa treballar amb alumnes que estan en els

en les que les entitats tingui dificultats, executar l’activitat proposada i presentar-la

primers moments de la seva formació (el que no permet garantir la qualitat de totes

en una sessió oberta al públic. Aquest programa de treball es complementa amb

les activitats desenvolupades) però facilitant l’espai per al creixement dels alumnes

les sessions de teoria i pràctica a l’aula. Les primeres segueixen un ritme docent

i permetent el contacte d’aquests amb les persones a les que donen servei.

normal, abordant els aspectes rellevants d’una assignatura d’introducció a la so-

Per a portar a terme aquesta experiència es dóna a l’alumnat unes pautes de

ciologia i incorporant exemples que ajudin a entendre l’espai de treball APS. Les

funcionament establertes de manera coordinada amb les entitats participants, així

segones s’adapten completament al treball APS, realitzant sessions per treballar i

com un dossier amb informació de l’entitat amb la que han de treballar. Tot seguit

aprofundir en temes sobre els que l’alumnat necessiti ajuda en relació a l’APS. En

s’inicia la pràctica, comptant, en tot moment, amb el suport del docent de l’assigna-

aquest sentit, a les sessions pràctiques s’han realitzat activitats de reflexió i debat,

tura i d’una persona de contacte de l’entitat. A partir d’aquest moment són els i les

sessions dedicades a l’intercanvi d’idees seguint models de debat suggerits per

alumnes els que han de prendre la iniciativa i actuar amb independència.
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Treball transversal:

Aquest procés es complementa amb una reflexió permanent de la seva tasca en forma de redacció d’un diari reflexiu online
Conèixer el funcionaPensament creatiu i
ment de les organitinnovació.
zacions que formen
Disseny de projectes
part de l’entorn de
d’intervenció
treball futur.
Creació de xarxa

Resultats
d’aprenentatge

Presentació i negociació de projectes
d’intervenció
Aprendre a aprendre

Desenvolupament
d’activitats

Comunicar

Presa de contacte.

Preparació de
l’activitat.

Activitat

Es distribueixen els
i les alumnes en
grups (8 persones) i
es sortegen entre les
entitats participants

L’alumnat disposa
Proposició
d’un informe-resum
d’activitat.
de cada entitat per a
que puguin preparar
Amb la informació
una primera entreadquirida, els grups
vista amb responpresenten una prisables de l’entitat,
mera proposta d’acamb l’objectiu de
tivitat per a ser valoconèixer-la i detecrada per les entitats
tar l’espai d’acció en
(eix a treballar, tipus
que ells i elles poden
d’activitat)
aportar quelcom
mitjançant la seva
activitat
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Negociació.
Les entitats donen
un feed-backals
grups, per tal de
corregir o revisar
la seva proposta
d’activitat i fer-la
adequada pels interessos de l’entitat i
els seus participants

Execució.
Es fixa una data i
un espai i s’executa
l’activitat

Presentació
de resultats.
S’organitza una sessió oberta al públic
a l’Aula Magna del
Campus Catalunya
en la que es presenten els resultats
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En els anys que fa que funciona l’experiència, l’alumnat ha proposat i executat activitats

L’objectiu d’aquesta pràctica, com ja s’ha dit, és que l’alumnat aprengui en un context

de caire molt divers:

real. Per aquest motiu l’avaluació docent no es concentra tant en l’activitat que els alumnes
proposen com en el procés i reflexions que els porta a aquesta activitat. Cal entendre que
cada entitat funciona de manera diferent i, per tant, obre la porta a unes o altres possibilitats

- Suport en tasques ja previstes per les entitats

que farien injusta una avaluació basada en l’activitat (per exemple, els estatuts d’AFANOC
impedeixen, amb bon criteri, que persones sense formació específica accedeixin a nens

- Tasques de captació de fons econòmics

i nenes malalts de càncer com a mesura de protecció). L’avaluació, doncs, descansa en
el procés reflexiu i de treball que porta a la preparació, proposta, execució i presentació

- Tasques vinculades amb la prestació de suport a usuaris o familiars

pública de l’activitat. Des de la perspectiva docent, el que interessa és comprovar que els
estudiants entenen les constriccions i dificultats que troben en el seu procés de creació de

- Tasques de promoció de la difusió de les activitats de l’entitat

l’activitat, ja que aquí és on radica l’aprenentatge. Han de ser capaços d’entendre i superar
els problemes que es van trobant, el que és la base del coneixement experiencial (què hem

Exemple de vídeo realitzat pels participants en l’activitat

fet bé? Què hem fet malament? Per quin motiu ha fallat una cosa i no una altra? Per quin
motiu l’entitat no ha acceptat determinada pràctica? Què canviaríem?). L’aprenentatge és
més gran en aquells casos en que es pot crear un interès real pels continguts que en aquells
casos que només existeix una obligació per aprendre. En aquest cas, posant a l’alumnat en
una situació real s’aconsegueix augmentar el seu interès i, com a resultat, la seva implicació
i capacitat d’aprenentatge.

Trailer

Des de la part més pròpia de la docència, aquesta activitat obre la porta a la creació

Vídeo sencer

d’espais de reflexió molt interessants sobre la praxis del treballador social. L’assignatura
de Sociologia està dividida en dues parts molt clarament diferenciades: la part en que

Clicar per visualitzar en el
vostre navegador

es treballa la teoria sociològica aplicable al treball social i la part en que es treballa, de
manera pràctica, la interacció entre societat i treballador/a social. L’experiència APS, si bé
té un pes menor en la part de teoria (es creen vincles sempre que és possible mitjançant
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exemples extrets de l’experiència de l’alumnat), disposa de la part pràctica al complet.

- Una avaluació dels continguts de reflexió, a partir de la creació d’un diari reflexiu

Els seminaris pràctics, doncs, estan completament dirigits al debat, la reflexió i la creació

en que els alumnes descriuen el seu procés de treball, les reflexions que els suscita, els

d’estratègies de desenvolupament del treball pràctic. S’ofereix un programa semi-obert

problemes a que han hagut de fer front i les seves propostes de resolució (a l’annex es

que s’adapta a les necessitats de l’alumnat. Hi ha unes sessions bàsiques pel desenvo-

pot trobar un exemple de diari). Aquest diari és la part central de l’avaluació de la pràctica

lupament del treball (espais de reflexió sobre el projecte, estratègies de creació d’activi-

(40%) i va acompanyat d’un procés de tutelatge per part del docent, a partir d’una lectura

tats, estratègies d’autoavaluació d’activitats), que es complementen amb unes sessions

regular de les seves aportacions i una comunicació regular via “retroaccions”.

pràctiques que poden proposar els mateixos alumnes en base a les necessitats dels seus

- Una avaluació de les dinàmiques proposades a les pràctiques de l’assignatura, en

treballs. Durant els cursos 2013-14 i 2014-15, per exemple, es van programar unes ses-

les que es treballen temes transversals a la seva pràctica i que canvien en funció dels

sions sobre gravació degut a l’interès detectat en l’alumnat per la creació de documents

interessos de l’alumnat (10%)

audiovisuals com a eina de treball, i es va convidar al professor Antoni Perez-Portabella
a fer una sessió sobre el tema. En la mateixa línia, la desigual tinença de coneixements i

De manera interna, la pràctica s’avalua de manera global a final de curs en una reunió

habilitats entre les entitats i l’alumnat genera uns espais molt proclius a la autoreflexió que

entre el docent de l’assigantura i els representants de les entitats per tal de posar damunt

descansen sobre la seva pràctica real i l’aprenentatge vivencial. Cada curs es produeix

la taula els aspectes que han funcionat i que no durant el curs i detectar-ne elements de

alguna decepció en el moment en que una entitat no accepta una proposta d’activitat i els

millora. Cal pensar que aquesta és una activitat viva i canviant que intenta cercar la millor

alumnes n’han de proposar una de nova: aquest és un moment interessant per aprofundir

adaptació possible als interessos de les entitats i del docent, qui fa de portaveu de les opi-

en els motius que porten a una entitat experimentada a prendre aquesta posició, intentant

nions i inquietuds de l’alumnat, recollides durant el curs.

proposar exercicis d’autoreflexió sobre els motius pels quals la proposta de l’alumnat no

Seguint amb aquesta idea, resulta interessant plantejar-se els impactes que aques-

encaixa en el programa de l’entitat.

ta experiència pot tenir en el futur laboral dels alumnes. Després d’un profund treball de
reflexió sobre aquesta experiència docent i vinculant-ho amb la meva pròpia experiència
professional, crec que experiències com aquesta obren una porta interessant a l’adquisició

Així doncs, de manera específica, l’avaluació presenta tres potes:

de coneixements sobre terreny real que, opino, apropen als alumnes a la seva feina futura.
- Una avaluació per part de les entitats, en que les representants de les entitats

El fet que, durant el primer curs del grau, puguin disposar d’un primer tast del camp en el

avaluen la tasca global dels estudiants i la seva capacitat de síntesi i presentació en el

que treballaran, sens dubte, posa a prova les seves habilitats i motivació. Aquest fet resulta

moment de defensar els resultats en públic, tenint un pes en la nota global de l’assigna-

particularment important en una disciplina amb una forta càrrega vocacional com és el Tre-

tura (10%)

ball Social.
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Reflexió docent sobre la pràctica.

Per altra banda, l’adquisició de coneixements pràctics relatius a la creació, negociació
i avaluació d’activitats incorpora un know-how interessant i molt vinculat amb la seva tasca
futura. Un camp com el del treball social, sobretot en temps de dificultats econòmiques o de

M’agradaria, abans de començar a desgranar l’impacte d’aquesta pràctica sobre di-

precarització de l’Estat del Benestar, requereix de persones preparades per crear els seus

ferents eixos analítics de qualitat, presentar una reflexió de caire personal sobre l’activitat

propis projectes laborals i vitals. El context laboral futur condueix als i les joves a un escenari

docent presentada.

en que hauran de tenir capacitat de reinventar-se i adaptar-se de manera constant a les condicions del moment, a la manca de vincles laborals estables i a la possibilitat d’haver d’adquirir

El meu objectiu a partir de l’aplicació d’aquesta experiència, és transcendir certes línies

constantment noves habilitats per respondre a les necessitats del mercat (és el que la Unió

en la forma de transmetre coneixement, fomentar l’aprenentatge i despertar l’interès de

Europea entén com a flextabilty). Sense ànims de resultar pretensiós, activitats com aquest

l’alumnat pels continguts. Entenc que el motiu pel qual la Universitat contracta els meus

posen una primera base d’aquesta necessitat de creació de la pròpia identitat laboral.

serveis no és només la transmissió d’uns coneixements que, des de la Sociologia poden ser
interessants pel grau en que imparteixo docència, sinó (i sobretot) per la col·laboració en

Les i els alumnes son posats en una situació de motivació i incertesa, en que han de

la formació noves generacions de Treballadors i Treballadores Socials íntegres, implicats,

negociar les seves ganes de fer alguna cosa interessant amb la seva disponibilitat de temps,

conscients i formats que, el dia de demà, puguin desenvolupar la seva feina de manera

les seves propostes amb les regles del joc marcades per les entitats i la seva inventiva amb

satisfactòria.

la seva, encara, manca de capacitats o coneixements profunds sobre el camp de treball.
Aquesta situació resulta interessant des de la perspectiva docent, en tant que jo no avaluo la

Entenent la formació com a quelcom integral i transdisciplinar, l’experiència que pre-

seva activitat, sinó la seva capacitat de reflexionar sobre la seva pròpia pràctica mitjançant

sento per a que sigui avaluada en aquest premi de qualitat docent, es situa en una posició

un diari reflexiu. La pràctica APS inclou l’obligació d’intentar realitzar una activitat, però no

que s’allunya dels models tradicionals de docència, però és conseqüent amb l’objectiu ante-

exigeix aconseguir-ho, mentre que si que exigeix reflexionar sobre els passos que es van

riorment expressat. Penso fermament que posant a l’alumnat en un context de treball real i

donant. Un grup pot trobar moltes dificultats per realitzar una activitat, però pot obtenir un

forçant-lo a dubtar de si mateix, s’aconsegueix avançar més en l’aprenentatge que donant-li

bon resultat si és capaç d’analitzar les causes que porten a aquesta situació i el que canvia-

una pauta a seguir i uns límits molt marcats i que no es poden sobrepassar. Precisament,

rien en cas d’haver-ho de repetir. Tot i això, els diferents grups que han participat en el pro-

per aquest motiu, aquest projecte docent és, volgudament, obert, ampli i lliure, i fins a un

jecte mostren una profunda obstinació per aconseguir fer l’activitat per l’entitat, donant una

cert punt provocador. Provocador per que posa als i les alumnes en una situació en que,

mostra de la seva motivació i de com l’objectiu final deixa de ser l’assignatura (que insistei-

en contra del que es troben molt sovint en les institucions educatives, s’han de valdre per si

xo, no avalua l’activitat sinó la reflexió) per ser l’execució del seu projecte grupal de treball.

mateixos per a tirar endavant la seva feina.
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El fet de posar l’alumnat en una situació en la que poden proposar el que vulguin a

divers dificulta la creació d’indicadors de comparació entre projectes presentats, per un

les entitats, havent-ho de justificar per convèncer-les, té un doble efecte interessant. Per

simple motiu: en funció de l’entitat, uns grups poden fer unes coses i uns altres d’altres.

una banda, provoca un augment de l’interès per l’assignatura i els seus continguts. Per

El que jo avaluo és la seva reflexió al voltant de la seva pràctica, és la seva capacitat de

l’altre, la falta de costum a l’hora de decidir el que poden i no poden fer en relació a les

demostrar el seu creixement personal i intel·lectual en el desenvolupament de la pràctica

institucions educatives, els posa en una situació en la que ells i elles mateixes s’autoli-

(recomano molt, per entendre plenament el que descric, la lectura del Diari Reflexiu que,

miten en la seva llibertat propositiva. Mentre que un dels meus objectius com a docent

a mode d’exemple, s’integra en els annexos).

de sociologia és que prenguin consciència d’aquesta autolimitació mitjançant la reflexió
al voltant de la seva pràctica, un dels meus objectius com a formador de Treballadors

Finalment, el meu objectiu com a ciutadà és que aquesta proposta educativa tingui una

Socials és que la mateixa reflexió els serveixi per agafar experiència i destriar els petits

utilitat per les entitats amb que col·laborem com pels usuaris de les mateixes. Tots hem de

èxits dels petits fracassos en el desenvolupament de la seva activitat. Precisament, per

ser conscients que es tracta d’un projecte que, tot i portar molta feina, té un impacte molt

aquest motiu, en l’avaluació final de l’assignatura, no els exigeixo que obtinguin l’èxit en

reduït pel funcionament de la nostra societat, però un impacte major en les persones que

el seu projecte d’activitat, sinó que ho intentin, que siguin ells i elles qui es posin el seu

hi prenen part. No obstant, el fet que s’hagi anat renovant any rere any el compromís de

propi nivell d’exigència, que justifiquin de manera raonada les seves decisions. Com he

tirar-lo endavant, significa que totes les parts implicades en aquesta proposta hi trobem més

explicat anteriorment, treballar amb un grup tan ample i amb un ventall d‘entitats tan

beneficis que perjudicis.
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Indicadors d’impacte de la tasca realitzada

He destriat una sèrie d’elements relacionats amb el projecte que em serveixen, com a docent, per a entendre que aquest projecte va per bon camí, que genera consens
al voltant de la idea que és un projecte de qualitat i que, per tant, val la pena apostar per donar-li continuïtat.
Indicadors interns de la Universitat Rovira i Virgili
1) Una excel·lent avaluació de l’assignatura per part dels alumnes

Mitjana
assignatura

Mitjana
departament

6,33

5,78

5,6

6,2

5,85

5,62

6,17

5,65

5,63

6,27

5,73

5,62

6,31

5,59

5,53

6,33

5,7

5,52

6,1

5,81

5,54

6,33

5,56

5,55

6,27

5,67

5,54

6,36

5,41

5,35

6,27

5,51

5,32

6,11

5,62

5,36

6,33

5,33

5,32

6,27

5,47

5,34

6,5

5,42

5,31

6,27

5,5

5,28

6,5

5,6

5,31

6,33

5,29

5,27

6,40

5,45

5,29

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li
plantegen.
Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura.

6,31

5,59

5,51

6,67

5,69

5,48

6,5

5,82

5,51

6,25

5,56

5,51

6,43

5,67

5,50

6,31

5,33

5,25

6,47

5,5

5,25

6,4

5,52

5,27

6

5,26

5,24

6,30

5,40

5,25

6,44

5,66

5,56

6,43

5,76

5,54

6,6

5,8

5,57

6,33

5,59

5,57

6,45

5,70

5,56

6,47

5,86

5,86

6,53

6

5,87

5,9

5,98

5,86

6,5

5,88

5,89

6,35

5,93

5,87

5,94

5,4

5,36

6,2

5,61

5,38

6

5,73

5,4

6

5,5

5,39

6,04

5,56

5,38

6,5

5,59

5,54

6,53

5,71

5,51

6,5

5,81

5,55

6,42

5,49

5,51

6,49

5,65

5,53

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els
estudiants.
Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora
de l'aula.
El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de
l'assignatura.
Globalment considero que és un/a bon/a professor/a.
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Mitjana URV

Mitjana
departament

5,61

Mitjana URV

Mitjana
assignatura

5,64

Mitjana URV

Mitjana
departament

6,38

Mitjana URV

En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica
clarament els objectius, el programa i els criteris d'avaluació.
Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts,
sistema d'avaluació i competències que preveia la guia docent.
La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de
l'assignatura.
Explica els continguts amb claredat.

Pregunta

Mitjana URV

Mitjana
assignatura

Mitjana 2011-15

Mitjana
departament

2014-15

Mitjana
assignatura

2013-14

Mitjana
departament

2012-13

Mitjana
assignatura

2011-12
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2) Reconeixement de la qualitat docent per part de la Universitat Rovira i Virgili mitjan-

3) Una avaluació positiva de l’experiència per part de l’alumnat seguint els mecanis-

çant l’enviament d’una carta de felicitació corresponent al curs 2014-15.

mes d’avaluació interna de l’APS

4) Reconeixement de l’activitat amb el segell APS i inclusió de la mateixa en la
base de dades de la Universitat Rovira i Virgili d’activitats APS reconegudes:
http://www.urv.cat/aprenentatgeservei/treballsocial_resum.html#sociol
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5) Un nombre molt important d’alumnes (194) i entitats han desenvolupat aquesta ex-

8) Disposa de l’aval de la direcció del grau de Treball Social

periència, essent una de les pràctiques APS que major nombre d’estudiants i entitats
mobilitza any rere any: Representa un 15% (mitjana) d’estudiants que han fet APS en
els darrers anys, i un 16% de les entitats que han participat en el programa.

6) S’ha presentat l’experiència en el programa de les jornades realitzades a les facultats
de Ciències Empresarials i Econòmiques i de Ciències Jurídiques per a motivar al
professorat a apostar per l’APS (28 de gener de 2014).
7) Ha despertat l’interès d’altres docents de la Facultat de Ciències Jurídiques. En
concret, la dra. Aitana de la Varga, arran d’assistir a la presentació dels treballs
del curs 2013-14), va comentar la possibilitat de que ella pogués iniciar una
experiència APS durant el segon curs del grau de Treball Social amb la mateixa
Federació Mestral. A partir d’aquest contacte, ella va desenvolupar, durant el
curs 2014-15 una primera col·laboració, en que participen els mateixos alumnes i
entitats que realitzaven aquesta pràctica en la meva assignatura el curs anterior.
Resulta interessant des de la perspectiva docent ja que allarga la col·laboració
dels alumnes amb l’entitat i permet l’adquisició continuada de coneixements relatius a aquest àmbit.
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Indicadors externs a la Universitat Rovira i Virgili
1) Inclusió de l’activitat en la base de dades de la Fundació Jaume Bofill d’activitats APS reconegudes: http://www.aprenentatgeservei.cat/index.php?c-

Imatge de la nota:

m=06&idC=3834
2) Participació de l’alumnat en programes d’intercanvi d’experiències a nivell
internacional: A partir dels bons resultats obtinguts durant el curs 2013-14,
una de les entitats participants a la Federació Mestral va convidar a un grup
d’alumnes a participar en un programa d’intercanvi d’experiències entre joves
i persones amb discapacitat per a les que havien obtingut finançament de la
Unió Europea. En concret, 3 alumnes van ser convidades a anar a Zonguldak
(Turquia) a presentar la seva experiència davant altres joves de tota Europa.
M’agradaria destacar aquest indicador per sobre dels demés, en tant que, com
a docent, em fa sentir molt orgullós que 3 estudiants hagin pogut veure recompensat el seu bon treball amb una experiència com aquesta.

Link de la nota de premsa:

http://www.fcj.urv.cat/noticies/24/participacio-estudiants-de-treball-social-en-una-jornada-dinclusio-social-a-zonguldak-turquia
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3) Carta de reconeixement i suport de la Federació Mestral.

4) Presentació de l’experiència en fòrums internacionals: Aquesta experiència ha estat
presentada al Centre d’Estudis de la Cultura Polonesa, dirigit per la Dra. Zofia Dworakowska de la Universitat de Varsòvia, en
una reunió amb professionals del centre
per tal d’intercanviar experiències docents.
(2014). També s’ha presentat i discutit l’experiència a la International Debate Education Association, en el marc del programa
d’intercanvi d’experiències transformadores DIN Exchange (2015)
5) Connexió amb agents externs: La presentació del curs 2014-15 va comptar amb la
presència de persones d’altres entitats del tercer sector (Casal AMIC), dels serveis
socials dels Ajuntaments de Reus i Tarragona o de la Generalitat de Catalunya, així
com de la directora de cinema Anna Bofarull, qui va presentar la seva òpera prima
“Sonata per a Violoncel”, pel·lícula que explica la història d’una violoncelista que
pateix fibromiàlgia http://www.sonataparaviolonchelo.com
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6) Impacte de l’activitat a les xarxes socials

IMPACTE
Video
Abast

Imatges de l’acte
2015

1.255 persones

Abast

3 comparticions

FACEBOOK

Reaccions

Reaccions

47 “likes”

Acte de
presentació
Assistents

347 “likes”
38 comentaris

8 comentaris

Abast

4 comparticions

Imatges de l’acte
2014
5.500 persones

Abast

73 event

Reaccions

3 comparticions
182 “likes”
9 comentaris

Sumatori d’impacte
Abast

6.755 persones

Reaccions

576 “likes”

Assistents

55 comentaris
100 persones/any
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hashtags

#thesocialworkers
2014

#TSurv

2015

YOUTUBE

TWITTER

TWEETS
Tweets 2014

13

2015

21

Retweets 2014

18

2015

46

“likes” 2014

27

2015

36

Videos

Video 1

Visualitzacions (a 12/02/2016)

Sociologia - Programa A prenentatge Servei.
Universitat Rovira i Virgili.

Video 1

681

Video 2

136

Video 3

303

Video 2
Sociología - Programa d e Aprendizaje S ervicio.
Universitat Rovira i Virgili

Video 3
Resultats de l'APS entre e ls e studiants de Treball
Social de la URV i la Federació Mestral-Cocemfe

Acte de presentació dels resultat a
l’Aula Magna (2014-15)
Clicar per visualitzar en el
vostre navegador
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Recull de mitjans de comunicació
Per accedir a les notícies, audios i vídeo,
cliqueu sobre els botons.
ARTICLE

ARTÍCLE

AUDIO

ARTÍCLE

VÍDEO

ARTÍCLE

ARTÍCLE
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“Espero que els futurs estudiants del grau de treball social que facin Sociologia puguin
gaudir tant de la teoria com de l’experiència com jo ho he fet.”
Alumne

“Ha estat una bona experiència”
Alumne

“Per mi ha sigut molt positiva i he pogut endinsar-me més en aquest món.”
Alumne

“El projecte ha servit per a compartir experiències i coneixements”
Associació Parkinson Comarques de Tarragona

ANNEXOS:
-Guia pels i les estudiants
-Exemple de diari reflexiu
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GUIA PELS I LES ESTUDIANTS: CURS 2014-15

Títol: Revisió i proposta de les activitats desenvolupades per part de les entitats de la
Federació Mestral- COCEMFE

Col·laboració entre els alumnes de l’assignatura de Sociologia del Grau de Treball Social i la Federació Mestral – COCEMFE

Objectiu: Plantejar una revisió de les activitats que realitzen les entitats amb les
persones a les que donen servei per tal d’aportar noves visions, idees o pràctiques. Els
alumnes analitzaran les activitats de l’entitat per tal de detectar possibles mancances o

Responsable docent: David Dueñas i Cid – Professor de l’àrea de Sociologia de la Uni-

necessitats i proposar una activitat que treballi en un dels àmbits febles de l’entitat. Els

versitat Rovira i Virgili (david.duenas@urv.cat)

alumnes desenvoluparan aquesta activitat amb el suport de l’entitat.
Responsable Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona: Emília Altarriba, presidenta de
Aquesta pràctica comporta un benefici a tres bandes: per part dels

la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona

alumnes l’aprenentatge i l’experiència; per part de les entitats, el servei de renovació d’activitats, per part dels usuaris, la participació en les activitats.

Alumnes participants: Estudiants de primer curs del Grau de Treball Social de la
Universitat Rovira i Virgili

Tasques a desenvolupar per part dels i les alumnes:
Associacions participants:
- AFANOC

- Conèixer el funcionament de les entitats a partir de les memòries de les entitats i

- AACIC

de les entrevistes amb els seus representants. Detectar àmbits de treball en que pugueu

- Lliga d’Afectats reumatològics i discapacitats

preparar activitats per resoldre algun problema, donar suport, ...

- Federació Mestral
- Xarxa Solidària per la igualtat

- Escriure un diari reflexiu al moodle on s’expliquin les vostres reflexions a mesura
que es desenvolupa el treball de curs.

- Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona
- Associació d’afectats i afectades per Fibromiàlgia (Valls)
- AFISAN (Sant Carles de la Ràpita)

- Inventar algunes activitats que poguéssiu desenvolupar a les entitats, descriure-les, presentar-les a les entitats per a que les valorin.
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- Preparar una activitat després de discutir-ho amb les entitats. Preparar un dossier

- Desenvolupar l’activitat proposada.

en que es descrigui l’activitat, els objectius, les dificultats,... Aquest dossier s’entregarà a
les entitats el dia que es presenti el treball de curs.

- Presentar en públic els resultats de la tasca desenvolupada.

DATA

ACTIVITAT

RESPONSABLE

4 de Febrer

Comença l’assignatura. Presentació del projecte als alumnes.

Docent

6 de Febrer

Creació dels grups de treball i assignació d’entitats als diferents grups. Es proporcionaran les memòries de les entitats assignades a cada grup, de manera que puguin conèixer els objectius i finalitat de
l’entitat per tal de preparar el primer contacte amb l’associació ja amb un cert coneixement.

Docent

Entre el 8 i el
28 de febrer

Els alumnes desenvoluparan una entrevista amb els responsables de l’entitat assignada per tal de ferse una idea precisa de les activitats que es desenvolupen.

Alumnes i Entitats

13 de març

A partir de la informació obtinguda en la primera entrevista, els alumnes elaboraran un primer esbós
amb propostes d’activitats a les entitats. Sobre aquest esbós, les entitats hauran de revisar i proposar
alternatives o millores a les activitats proposades pels alumnes.

Alumnes i Entitats

27 de març

A partir del feedback rebut per les entitats, els alumnes presentaran la seva proposta final d’activitat.

Alumnes

Entre el 7 i el
30 d’Abril

Els alumnes prepararan i executaran l’activitat. Les activitats es desenvoluparan segons la disponibilitat i necessitat de cada entitat.

Alumnes

29 de Maig

Es convocarà una sessió de presentació dels resultats a la Universitat on es convidarà a les entitats i
als responsables de les administracions públiques a escoltar la tasca dels alumnes. Les entitats col·laboraran en l’avaluació de la feina realitzada pels alumnes que, per la seva banda, presentaran un informe a les entitats que reculli la seva experiència: anàlisi inicial de les necessitats, proposta d’activitat
i revisió crítica de l’activitat realitzada.

Alumnes
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Durant tot el procés es desenvoluparan activitats a l’aula per treballar aspectes relacionats amb el treball de curs. Per tal de centralitzar la comunicació i l’intercanvi d’informació entre els i les alumnes
i les entitats es crearà un grup a Facebook per agrupar-los a tots.
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Exemple de Diari Reflexiu:
Introdueixo un diari en aquest document a tall d’exemple. En ell es pot observar la transició de l’alumne/a en
paral·lel al desenvolupament del projecte. Per exemple, com es qüestiona pràcticament tots els elements del
treball, com canvia el seu grau de motivació i com, paulatinament, reflexiona sobre la seva pràctica fins a detectar les seves mancances (individuals i col·lectives), els seus punts forts i febles, i com redefineix la seva relació
amb el grup, amb l’organització amb la que treballa i, fins i tot, amb si mateixa.

Sincerament vaig quedar molt decebuda amb aquesta senyora. Per fer l´activitat que ens doni

4 MARÇ 2015.

la gana, i on ens doni la gana, no necessitem ningú que faci d´intermediari, i com ens avaluarà si no
Ens ha estat molt, molt difícil contactar amb la coordinadora que ens ha d´atendre de l’asso-

pot venir o s´escapa 5 minuts com ens ha dit? Jo creia que aquesta persona era el nostre suport,

ciació (nom). La (nom) li enviava correus electrònics, i no responia, i jo la trucava i no hi era mai.

ens indicaria per on traçar la nostra activitat, a quines persones aniria millor adreçar l´activitat i no

Finalment vaig anar personalment a la seva seu. La (nom) no hi era, però em va atendre un altra

ha estat així.

noia. Quan li vaig preguntar si havíem de portar ja alguna cosa pensada o si havíem de preparar
alguna entrevista, em va dir que no. Que la primera reunió seria informativa, ens explicaria com

Tampoc m´agrada el fet de que nosaltres no puguem fer activitats amb usuaris amb discapa-

s´organitzava la fundació, a qui anava adreçada, quins camps abraçava, etc. Mes tard em va

citats, perquè ens ha tocat la fundació en general, i ells fan mes divulgació en general, que el tracte

trucar la mateixa (nom) i vam quedar per avui dimecres a les 15.00 h a la seu de l´edifici de la

amb l´usuari que tenen les altres entitats.

Creu Roja.  
De moment i com ens adreçarem a infants de 5é de primària, hem pensat en fer una gimcana,
amb jocs on els infants puguin experimentar com fer – los si tinguessin una discapacitat visuals,

Quan vam arribar, pensàvem que ens faria una reunió i ens explicaria el que m´havia dit l´altra

auditiva, motora, etc.

noia, i per això no vam preparar res.

DIMECRES 22 D’ABRIL

Doncs, la nostra sorpresa va venir quan ens va preguntar que activitat havien pensat fer i a on.
En va citar el que havien fet companys d´altres anys, i poca cosa mes. Nosaltres hem de fer l´activitat i buscar l´escola on fer – ho, i si ella pot ens vindrà a veure.

Després de donar moltes voltes a com voldríem fer la gimcana, malgrat que jo hagués
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preferit buscar una activitat més original, però no teníem temps i ens limitava molt l’edat dels

Després d’insistir a la companya que fa d’enllaç que avises a la coordinadora de la

infants i el lloc, vaig elaborar tot un projecte, on indicàvem i justificàvem el que volíem fer,

fundació, li va enviar un correu per avisar a la Mercè que faríem l’activitat el divendres 24

quins eren els objectius a aconseguir i les activitats temporalitzades que realitzaríem amb

i és pogués coordinar la feina per venir. No li va contestar, i vaig pensar a passar-me per les

els infants de les escoles. Tot aquest projecte li vam fer arribar a la (nom) per missatge via

oficines, però ho vaig descartar per tal de no fer-me pesada.

Facebook, perquè estigues informada de com volíem dur a terme les activitats.

DIJOUS 23 D’ABRIL
El següent pas era buscar l’escola, que no va resultar gens fàcil. Vam visitar-ne 4, totes elles molt predisposades de paraules, perquè no ens van tornar resposta mai. Havíem

Durant diverses sessions de l’assignatura hem pogut parlar amb altres grups sobre les

de concentrar la recerca a escoles de Tarragona ciutat per problemes de desplaçament

experiències que han tingut amb les entitats que els hi ha assignat. He trobat de tot, des

d’algunes companyes. Finalment a través de la mare d’una companya l’ escola Sant Pau,

d’entitats que utilitzaven les companyes com a voluntàries per treure’s la feina del damunt,

aquesta escola va accedir a deixar-nos fer l’activitat amb alumnes de cinquè de primària,

fins a grups que estaven entusiasmats perquè les seves entitats els hi havien facilitat molt

però va quedar pendent la data i l’hora, i ens ho havien de confirmar abans de setmana

les coses i havien pogut preparar molt bones activitats, passant per altres companyes que

Santa. Passada una setmana de les vacances no sabíem res, ni de l’escola ni de la nostra

els hi ha passat com nosaltres, on no hi havia hagut gairebé implicació per part de l’entitat.

coordinadora, així que mentre una companya va trucar a l’escola jo vaig trucar a la fundació
Crec que en aquest punt del treball, on molts ja havien fet les activitats, d’altres ho tenien pre-

Mestral, on em van comunicar que havien rebut el correu electrònic amb el projecte però no

vist fer en els pròxims dies, tal com van dir a classe, sí que m’ha fet reflexionar sobre dues coses:

l’havien llegit.

1.-Si la manca d’interès venia donada de forma unilateral per part de les entitats?

La meva motivació per fer el treball va anar minvant amb els dies, tant per la poca implicació a priori de la fundació com la de les meves companyes de grup. El que va començant
sent un projecte engrescador, malgrat les limitacions, va esdevenir en fer una activitat “per

2.-Si el treball en grup, amb tantes persones, no era el principal entrebanc per la

treure’ns feina del damunt”.

realització de les activitats.

Passats uns dies vam rebre resposta de l’escola el dia 16 d’abril, per fer l’activitat el dia

Per la primera reflexió, crec que almenys en el nostre cas, des d’un principi, hi havia

17 d’abril a les 15 h. Com era impossible preparar res, vam demanar de canviar el dia, pel

una meitat del grup molt implicada i l’altra meitat que anaven perquè era el que tocava. El

següent divendres dia 24 d’abril de 15 a 17 h, amb alumnes de primària.

fet de no aclarir bé que parlaríem en la primera sessió, potser va fer que creéssim unes ex-
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pectatives tan altes, que no eren possibles amb els recursos dels quals disposaven. Això no

fundació, que al nostre treball en grup.

implica però, la manca d’interès inicial de l’associació, no sé si per descuit o perquè tampoc
sabien gaire de què anava el tema. Però també és cert, que a nosaltres no ens van fer anar

Doncs bé, com no sabíem si vindria o no la (nom), hem trucat a la seu de la fundació a

de voluntàries enlloc, ni assistir a cap conferència, com a altres grups, i això és d’agrair,

Reus, per preguntar. I ens ha respost ella dient que no sabia res de l’activitat, que no s’havia

perquè no crec que la finalitat de fer aquesta activitat fos aquesta.

assabentat que era el dia 24, ni hora ni lloc, perquè no li havien comunicat. Després d’aclarir
el mal entès ens ha dit que sí que vindria, però que no ens costava res haver contactat amb

Respecte al treball en grup, personalment crec que és molt difícil treballar amb tantes

ella abans. Quan li hem preguntat a la portaveu del grup, ens ha dit que sí que li havia dit,

persones a la vegada, i arribar a acords comuns. Perquè la disposició de treballar no és la

però penjant-ho al mur del Facebook, no per email, com havíem quedat totes, per què no

mateixa per tothom, i això es compensa més en grups més petits.

els hi contestava mai. En aquest punt, comprenc perfectament que l’errada ha estat nostra,
perquè és de lògica que si penges alguna cosa al mur, hi ha el risc que la persona no ho

DIVENDRES 24 ABRIL

miri, perquè d’igual manera que ho vam fer les altres vegades haguéssim trucat, parlat amb
ella i ja estava. És a dir que el passotisme del qual jo la vaig acusar a la classe, era en part

Finalment va arribar el dia 24 i no sabien si la (nom) vindria o no, perquè teòricament,

cert, però per l’altra si no ho sap difícilment contestarà.

no teníem resposta.
A quarts de 3 vam arribar a l’escola, i la rebuda que ens van fer els mestres va estar
Després del debat d’aquest matí al seminari de l’assignatura, on mes que un debat

molt bé. La (nom) va arribar quan nosaltres, i així li vam poder comentar les activitats abans

general, ha sigut un debat del nostre grup sobre l’actitud de l’entitat cap a nosaltres, on jo

de començar i disculpar-nos pel tema de la cita. S’acabava de llegir el projecte abans de

crec que he parlat més del compte, per un mal entès que després ens hem assabentat que

venir a l’escola perquè li era més fàcil després per avaluar-lo, i saber si havíem completat

havia estat errada del nostre grup.

el que preteníem. Després, personalment va parlar amb cadascuna de nosaltres per disculpar-se de la poca dedicació que li va oferir al grup, però per motius laborals li era impossible

És cert que la desmotivació ha estat present durant aquests dos mesos, primer perquè

seguir-nos la pista. A més, el fet de no portar ella el Facebook, i no ser ella qui s’assabenti

considero que l’activitat no és gens innovadora i no deixarà “petjada” en els alumnes, sobre

dels missatges, sinó una altra companya que els hi passa, va dificultar molt la comunicació.

el tractament de les discapacitats. Em fa la impressió que serà més un conjunt de jocs que
fer al pati, durant l’hora de gimnàstica i que com a molt estirar explicaran als pares. Això

Vam fer totes les activitats que havíem programat amb molta comoditat, esgotant les 2

ho he dit a classe, però donant més èmfasi a què la causa inicial era el poc interès de la

hores al màxim. Els infants van respondre molt bé i se’ls veia (en contra del que jo pensava)

P-34

MENÚ

Treball Social: Aprendre Ajudant, Ajudant a Aprendre

Curs 2014 - 15

molt conscienciats amb les discapacitats. El fet de fer petits grups que s’anaven intercan-

dificulten molt la comunicació). Vam donar moltes coses per bé enteses i per sabudes, i crec

viant les activitats van fer aquestes molt àgils, i entretingudes. Crec que ens va faltar, però

que la poca comunicació de grup tampoc ha ajudat gaire.

una avaluació final, una mena de posada en comú, que no vam poder fer per temps, on els
infants ens haguessin dit quines conclusions treien ells del que havíem explicat. Malgrat que

De moment amb les tasques que portem realitzades no podem saber ni el funcionament

el contacte amb els professors va ser breu, es van oferir a ajudar-nos en tot el necessari

de la fundació com a tal, ni com aborden ells les discapacitats, ja que no ens han ofert la

i ens van convidar a anar un altre dia, perquè creien que els tema de les discapacitats no

possibilitat d’assistir a cap acte seu. Això mateix li vaig dir a la (nom), abans de marxar, i

estan tan interioritzats en la societat com creiem. Finalment la (nom) va haver de marxar,

em va respondre que era cert i que ho tindria en conta per mirar si hi hagués algun acte al

no sense acomiadar-se de cadascuna de nosaltres i felicitant-nos per la dinàmica de les

qual poder assistir. Això seria un referent important per finalitzar el projecte, ja que podríem

activitats.

comparar la manera en què nosaltres hem abordat el tema de les discapacitats i com ho fan
ells en el seu dia a dia, amb les xerrades a les escoles.

En conclusió, crec que les activitats van sortir millor del que esperava, i potser si els
infants s’han endut alguns conceptes, encara que siguin pocs, del que significa tenir una

Fins a aquest punt, crec que hem tornat a encarrilar el projecte, i estem més animades

discapacitat.

a continuar endavant.

DIMARTS 28 D’ABRIL

DIVENDRES 8 DE MAIG

Ara que ja han passat els dies i estem recopilant informació sobre les activitats que vam

Durant la classe d’aquest matí hem hagut de cercar quins eren els punts forts del nostre

fer, per passar-li a la (nom) el resum de tot, penso que malgrat tots els entrebancs inicials,

projecte. Hem estat molta estona pensant, perquè veritablement la nostra activitat té pocs

el desenvolupament de l’activitat ha estat molt satisfactori.

punts forts. No es tracta d’una activitat innovadora o motivadora per entendre i explicar les
discapacitats, però sí que és molt polivalent. Podem realitzar la mateixa activitat en altres
centres (centres oberts, centres cívics, esplais, etc.) i penso que aquest és el punt fort que

En contra del que vaig dir a l’aula, no crec que l’única culpable de la desmotivació que

tenim.

tenia per fer l’activitat fos l’actitud de la fundació, sinó també l’actitud general de grup. Penso
que érem nosaltres les que havíem d’ assegurar-nos que tota la informació arribava a qui

Pensant en això, també m’he qüestionat quins han estat els punts febles del projecte;

corresponia (de cara als pròxims anys seria bo tenir en conta que tants intermediaris: nosaltres, la pàgina del Facebook, la persona que la llegeix, i si se’n recorda, li diu a la (nom);

els febles i forts del nostre grup i els meus.
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El punt feble del projecte, és la poca capacitat de transmetre informació que tenen les

la meva pròpia. Però aquesta no és la meva manera de fer i no vull fer un “treball fluix”,

activitats. Sí que és veritat que s’experimenten les discapacitats a través del joc, però crec

per aprovar i ja està. Així que aquesta setmana m’he dedicat a redactar notes, contactar

que podríem haver incorporat el testimoni d’una persona amb discapacitat per explicar la

amb la fundació per concertar una vista a una escola i pensar el power per comen-

seva situació.

tar-ho amb les meves companyes. Si el resultat no és el que esperava, no serà per no
haver-ho intentat.

Del grup, potser pel nombre de persones, la poca iniciativa per realitzar tasques.
Hem culpat molt a la poca atenció que ens ha donat la fundació, però nosaltres també

Fins al moment és el treball que més m’està costant de dur a terme de tots els que he

ens hem limitat a fer el que ens han dit i llestos. Podríem haver contactat amb persones

fet. No sé si pel gran nombre de persones del grup, si perquè les activitats no m’agraden

discapacitades de la fundació per conèixer el seu dia a dia, perquè crec que és molt im-

des d’un principi i les trobo poc innovadores pel que se’ns demanava, si són les diferències

portant tant pel projecte com per la nostra futura feina de treballadors socials. Crec que el

d’opinió, o per què no sé com enfocar-lo.

projecte esta poc treballat i ens falta informació, per això ahir, després de parlar-ho amb
les companyes del grup, vaig contactar amb la fundació per demanar si podríem assistir a

He fet altres projectes i exposicions en altres àmbits, però eren temes que

algun taller que la fundació organitza a les escoles, i així poder comparar la seva manera

coneixia perfectament, que dominava i sabia de què parlava o dels quals m’havia

de fer i la nostra. El punt fort del grup, com vaig dir a classe, el suport mutu en moments

informat durant molt de temps per realitzar-los. És el que em queda coix d’aquest,

baixos.

i el que em dóna inseguretat, que no sé gairebé res de les discapacitats, i no sé
com realitzar-ho.

I de mi, com a punt feble, l’exigència al grup. Jo no estic acostumada a conformar-me en
En els pròxims dies espero millorar aquesta situació i realitzar una bona feina.

fer la presentació que toca i llestos, per aprovar l’assignatura. M’implico molt en realitzar uns
bons treballs: cercar informació, buscar l’originalitat, etcètera i demano la mateixa implicació

DIJOUS 14 DE MAIG

al grup, però això és impossible.
Com a punt fort, la implicació en tot el que faig. No tinc prou en sortir del pas, sinó

L’entrada d’avui a aquest diari, no sé si és gaire adequada, perquè no té a veure direc-

que m’exigeixo molt a mi mateixa perquè quedi perfecte. Va haver-hi un cert temps en

tament amb el projecte que estem fent, però m’ha fet reflexionar sobre coses que hem fet

què em vaig resignar, he fet un treball que no m’agrada i els resultats estan molt llu-

durant el semestre en aquesta assignatura i sobre les quals fins fa una estona, hagués dit

nyans del que jo esperava al principi. No sé si va ser per la poca motivació del grup o

que no hi estava res d’acord.
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Com ja vaig escriure en l’anterior entrada, no estava gaire satisfeta amb la feina que

de trànsit on va perdre la parella, que ha tingut que adaptar-se a una nova casa i actualment

havíem fet fins al moment, malgrat que la retroacció i el seu posterior aclariment a classe em

no te feina) com de tenir-ho tot i pensar que ho tens tot controlat, la vida se’t gira i has de

va resoldre alguns dubtes, i havia alguna cosa que em quedava deslligada. Fa uns dies vaig

tornar a començar, penso que això que hem estudiat a classe té molt sentit. Quan et succe-

contactar amb la fundació per demanar assistir a una xerrada que feia la Mercè a una escola

eix un incident com aquest, passes de ser “normal”, amb una vida socialment acceptable,

i si existia la possibilitat de poder conèixer a algun usuari. Em va respondre molt ràpid, per

a l’altre extrem. Una persona dependent “no normal”, que ha de demostrar dia a dia de què

tant crec que els problemes de comunicació inicial eren nostres. El dimecres em van donar

és capaç, i malgrat que penso que no depèn de la societat que tiris endavant o no, et coac-

el contacte d’una persona amb discapacitat, però després d’un examen desastrós i una

ciona perquè siguis d’una determinada manera. També la nostra forma de pensar i d’actuar

setmana igual de dolenta, no tenia moltes ganes de continuar amb la història. Finalment,

canvia respecte als altres, en quant et trobes en una situació diferent, que no ets capaç de

em vaig contactar amb ell i havíem quedat avui a la tarda. Les meves companyes no han

dominar, perquè et veus sotmès a la pressió social del teu voltant. És una mena de frustració

pogut venir, estem carregades d’exàmens i havien d’estudiar, així que he anat sola, perquè

involuntària, que no és innata en nosaltres mateixos, sinó imposada per la societat. I aquí

per poder entendre les coses, les he de conèixer. El que anava a ser una cita d’una hora per

sí que potser anava equivocada en la intervenció que vaig fer a classe quan parlàvem de la

explicar-me la seva discapacitat, i com la fundació i el treball de l’educadora del centre l’han

situació laboral actual. Perquè jo defenia que el fet d’estar a l’atur no frustrava a la persona

ajudat a tirar endavant, ha estat tota una tarda de reflexions de tot tipus.

per la pressió social, sinó per el seu propi creixement personal. Potser ara diria que sí que
hi té a veure, tots els canvis que no es corresponen al funcionament socialment esperat de

Ens van explicar en diferents apartats de l’assignatura, com la societat és qui ens marca

la nostra vida, ens sotmeten a una pressió social imposada.

com a individus socials, que no som lliures del tot, hem de fer el que s’espera de nosaltres en
cada etapa de les nostres vides. Allò que passem per alt i no ens detenim a mirar mai, perquè

El fet d’anar en una cadira de rodes t’impossibilita fer moltes coses, i replantejar-te co-

és “natural”. Doncs fins avui, no hauria estat d’acord amb algunes d’aquestes afirmacions,

ses quotidianes que en altres circumstàncies haguessis passat per alt. Pots tenir capacitat

pensava que si podíem ser “independents” perquè gairebé tothom es lliure de decidir cap a

de superació, però hi ha límits establerts socialment que som incapaços de superar. Tot el

on encaminar les seves vides (escollir parella, professió, etc). Marcats per la societat que ens

que nosaltres som en les nostres vides, repercuteix en els altres. En un principi vaig pensar

envolta, però en definitiva tots som capaços de trencar amb la norma de fer “el que s’espera de

que la dificultat d’aquest treball era la poca implicació del grup i que jo fos “massa perfec-

nosaltres”; personalment no he fet moltes de les coses que per la meva edat s’esperaria que

cionista”. Analitzant el que he parlat avui amb aquesta persona, a mes del que hem dit a

fes, i no crec que el meu entorn hagi estat el que m’ha condicionat o no a fer-ho.

classe, crec que anava equivocada. Penso que el fet que aquest treball m’hagi costat tant de
plantejar era que no el tenia controlat, no sabia que havíem de fer, ni com encaminar-ho. El
fet de viure sola des de fa temps, ha fet que tingui la necessitat de tenir-ho tot sota control,

Després d’escoltar la seva història (una persona jove en cadira de rodes per un accident
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de saber en cada moment que he de fer i com ho he de fer i això ho he traspassat a la feina

En fi, si aquesta fos l’ultima entrada al diari i hagués de fer una valoració de tot el que

que he de fer amb les altres companyes, i no he tingut en compte que potser elles tenen altres

he fet, em quedaria amb l’entrevista d’aquesta tarda. M’ha sobtat molt que, una persona

maneres de fer, i m’ofusquès en trobar solucions quan no les necessitàvem.

que no coneixia de res, em fes reflexionar sobre el fet que vivim socialment molt condicionats per les altres persones, que no vivim en aquesta “llibertat” que creiem que tenim

Aquesta persona m’ha parlat també de la importància de trobar una professional que és

per decidir.

sabès posar al seu lloc, que no el pressionès a fer res i l’animès a tornar a començar. El fet de
posar en ordre el caos en què es converteix la vida d’una persona quan ho perd tot, penso que no

Ara que ja entenc el que se’ns demana, crec que la realització d’aquest diari i del pro-

és possible sense l’acció d’un professional que sigui capaç de marcar quines són les necessitats

jecte, ha estat una bona experiència i la sabrem “vendre bé” el dia de l’exposició. Canviaria

essencials per la persona i com poden afectar les decisions que prenguem, en la seva vida. Com

moltes coses de les que hem fet, segurament no m’hauria conformat amb el que ens van

hem dit a classe, es tractaria d’anar més enllà, buscar que hi ha sota del que anomenen “normal”.

suggerir, perquè penso que ens vam limitar nosaltres mateixes, però com que ja no podem
tirar enrrere ho farem el millor possible. Hem quedat el pròxim dilluns 25 amb la (nom) per

Quan ens van explicar a classe que faríem un projecte i un diari reflexiu d’ell, sincerament
no li vaig trobar sentit. No sabia per què ens feien fer això, si es tractava de confeccionar un

assistir a l’activitat que donés ella a l’Escola Rubió i Ors de Reus, i així tindrem un altra visió
que argumentar.

bon projecte, realitzar algunes activitats i presentar-lo a l’aula magna. Les respostes a les
PD: No sé a què et referies amb “que tinc més experiència que les meves companyes”,

preguntes i els missatges del principi tampoc m’aclarien gran cosa, l’explicació es quedava en

suposo que als meus estudis i a la meva feina (ser profe de P2 i P3 no ajuda gaire en aquets

l’aire i continuava amb els mateixos dubtes.

temes). Tinc més experiència en realitzar activitats i la confecció escrita d’un projecte, però
Després de 2 mesos on he anat molt perduda, i en que per molt que ho intentès, no entenia que s’havia de fer; finalment crec que li he trobat la raó de ser a tot això. Més enllà de

en res més. Desconec igualment el tercer sector i les discapacitats, així que també era nou
per a mi.

conèixer la fundació, la seva activitat i les persones a qui es dirigeix, he après a qüestionar-me
el funcionament de les coses en el “mon real”, si els límits són imposats o voluntaris, a replan-

Aquest diari són les meves reflexions personals, algunes d’elles si les parlo amb les me-

tejar-me opinions personals després de realitzar algunes parts d’aquest treball. Si no haguès

ves companyes i d’altres no, potser no ho vaig expressar bé en l’anterior entrada, però és

estat per aquest treball, avui no hauria pogut escoltar un relat de vida, que m’ha fet reflexionar

difícil quan hi ha només 2 que volen fer alguna cosa.

sobre coses que hem donat a classe i que van més enllà de la teoria. Possiblement no ho
hauria fet mai, perquè no ho hauria necessitat.

De totes maneres, gràcies per la retroacció, m’ha servit de molt.
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DIMARTS 26 DE MAIG

amb fotografies no ho vam veure adient, així que finalment farem una fusió entre un Power i un vídeo.
En tractar-se d’un vídeo que no pararà ens obligarà a respectar els temps i la presentació serà més

Ahir al matí, algunes de nosaltres, vàrem assistir a una activitat que la coordinadora de la fun-

dinàmica. Ens hem repartit les tasques, perquè totes puguem participar de forma activa al realitzar

dació Mestral realitzava a l’escola Eduard Toda de Reus. L’activitat estava formada per una part

l’ultima part del treball, ja que fins ara la participació dels components del grup ha estat molt irregular.

teòrica on explicava les discapacitats utilitzant personatges famosos i personatges de contes, i una
part practica on va realitzar algunes de les activitats que nosaltres vam fer servir a la nostra gimcana.

Ahir després del dinar vam començar a dissenyar-lo, i decidir qui faria les presentacions. Fixarem el punt central de la presentació en la realització de la nostra activitat, perquè pensem que és la

Poder observar com ella desenvolupava tota l’activitat ens va servir per adornar-nos d’algunes
mancances que tenia el nostre projecte i que hem de millorar si alguna vegada la tornem a fer. Per

idea que es buscava quan se’ns va proposar fer el projecte, i ho presentarem (nom) i jo. Avui hem
anat a la nostra aula, on hem pogut assajar cronometrant el temps.

manca de temps i de preparació, nosaltres no vam explicar als infants en què consistien els discapacitats, ni quin tipus hi havia i això és important per introduir als nens el tema de l’activitat. Malgrat

Fins al moment estic contenta amb el resultat de tot el treball que hem fet amb l’associació.

que vam escollir fer-ho al pati per fer més dinàmica l’activitat, també vaig observar que si aquestes

Estava convençuda que assistir a l’activitat que realitzava la (nom) ens ajudaria a reformular el nostre

activitats es fan dins l’aula, en ser un espai més petit, s’aconsegueix retenir més l’atenció de tots els

treball i afegir-li més contingut al que ja teníem, així com adonar-nos d’aquelles coses que podríem

nens. Això també és un punt a millorar en el nostre projecte, perquè penso que al final de la nostra

fer per millorar-lo. No sé si serà per què hem finalitzat els exàmens o perquè ja tenim ganes d’acabar,

gimcana alguns dels nens jugaven més què estar atents al joc, en si. Ens ho va aconsellar, també la

que des d’ahir l’implicació d’alguns membres del grup ha estat molt major, i això també ens facilita a

mateixa Mercè, perquè és més fàcil controlar l’atenció de 25 nens que de 50 a la vegada.

la resta la nostra feina.

Quan vam acabar l’activitat de l’escola ens vam acomiadar de les mestres de l’aula on vam

Com l’objectiu d’aquest diari és reflexionar sobre la nostra feina en grup i la meva en parti-

estar i vam xerrar una estona amb la coordinadora de la fundació. Ens va donar alguns consells que

cular, de forma sincera i no per quedar bé; arribat a aquest moment i quan només queden 3 dies

hauríem d’utilitzar més endavant si decidim treballar en aquest sector, quines són les dificultats amb

per la presentació, penso que la nostra trajectòria en aquesta pràctica com a grup, ha estat molt

les quals es troba quan fa aquesta activitat, i com ha canviat la visió social de les discapacitats d’ençà

irregular. És veritat que ho hem sabut endreçar al final, i que crec que el resultat serà satisfactori,

que ella va començar a treballar a la fundació.

però amb més implicació des d’un principi, no ens hauria costat tants mal de caps l’elaboració
del projecte.

Durant el cap de setmana hem estat comentant com fer la presentació del divendres, perquè no
ens agradava fer un power point i ja està. Vaig estar mirant de fer un Pecha Kucha però en ser només
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lament serà la coordinació de temps que tinguem entre nosaltres dues.

amb nosaltres (espero que per a bé). En els darrers dos dies, la implicació del grup ha estat clau per
corregir aquests petits errors que nosaltres no apreciàvem.

DISSABTE 31 DE MAIG
La Federació. Vam començar amb mal peu. No hi havia comunicació entre nosaltres i ells,
Avui es l’ultima entrada que faré en aquest diari, i per escriure, he llegit primer totes les anotaci-

no arribaven els nostres missatges, responien tard a les trucades, etcètera. És cert, que en ser la

ons que he anat fent durant l’inici d’aquesta pràctica. Malgrat el pessimisme i poca motivació de les

federació que engloba totes les entitats tampoc podíem fer gaire cosa amb els usuaris, però tampoc

primeres setmanes, crec que el resultat final ha estat molt bo, millor del que m’esperava fa tan sols

ens van limitar «explícitament» a fer uns jocs amb nens. Amb el temps vam tenir una relació molt

un mes. Penso que ara que ja hem acabat puc fer les valoracions correctes tant del treball, de la

més fluida. La Mercè, la nostra coordinadora, no ens ha posat objeccions per fer res, i quan li hem

federació, del grup i de mi.

demanat alguna cosa ens ha ajudat. Hem pogut saber una mica més com treballen les fundacions
(com s’organitzen, quins són els seus objectius, etc.) i com ja he dit en alguna ocasió, i crec que em

Respecte al treball, si l’hagués de tornar a realitzar, canviaria algunes coses. Al principi em vaig

vaig donar compte tard, que les limitacions les posa un mateix.

capficar perquè no entenia el que havia de fer, aquest semestre vaig començar tard per problemes
de salut del meu pare, i això em va dificultar una mica saber com havíem d’enfocar el tema. El fet de

No crec que jo participi activament d’aquesta fundació, perquè el món de les discapacitats no

no tenir idea de les discapacitats i que tampoc és un tema que m’agradi, tampoc ho millorava. Però

m’agrada, però li vam dir que si ens necessitava per ajudar-la en alguna cosa, podia comptar amb

finalment crec que vam aconseguir centrar el que volíem i fer «projecte acceptable».

nosaltres.

«La presentació». Quan ens van dir que la presentació era a l’aula magna, ens va descol·locar

El grup: el nostre grup al principi era un autèntic caos. Una companya es va oferir voluntària per

una mica. Érem alumnes de primer, gens preparades per presentar res davant persones que no

fer d’enllaç i va ser un complet desastre. Això va provocar la indignació generalitzada de totes amb

fossin de la nostra classe. La vam assajar moltíssim durant tota la setmana. (nom) i jo vam dedicar

la fundació, quan realment l’errada havia estat nostra i no d’ells. El treball en equip ha estat irregular,

moltes hores a repetir-la per coordinar-nos en el temps. El fet d’escollir un vídeo i no un power point,

millorant molt en l›última setmana, on gairebé totes s’hi han posat les piles i hem realitzat en equip,

ens demanava molta més dedicació per part de totes (les que realitzaven el vídeo, les que afegien

molt bona feina per la presentació. Nosaltres dues vam fer l’exposició, però realment aquell dia, tota

la música que anava marcada pels nostres temps). Vam arribar a l’assaig del dijous molt cansades i

la feina que hi havia darrere, era una miqueta de totes.

crec que això es va notar en la nostra presentació (al final ja no sabia que deia). El divendres, potser
ens hauria pogut sortir una mica millor, però crec que ho vam defensar força bé. Malgrat que està-

Malgrat que aquesta ultima observació, continuo pensant que som massa persones per un sol

vem molt nervioses, la nostra coordinadora ens va dir que no es va notar gens, i que es va riure molt

grup. Hi ha moltes opinions, poca força d’autocrítica, el cansament acumulat de tot el semestre. Tot
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això fa que de vegades es creï tensió en l’ambient i mal entesos. És difícil controlar aquestes situaci-

pensar, com he anat canviant d’opinions i manera de fer, amb el pas del semestre. Els entrebancs

ons quan passen, i hem après que quan succeeixen és millor deixar de fer el treball i quedar un altre

que hem tingut, com els hem solucionat, com hem tirat cap endavant. I també per anar reflexionant

dia, o més tard. També, que no li podem demanar a tothom la mateixa implicació, cadascú té vides

sobre coses que m’he qüestionat sobre la marxa. Sense «l’obligació» d’escriure aquí, no ho hauria

diferents, horaris diversos, i maneres de pensar (hi ha qui es conforma amb un aprovat raspat, però

fet. No sé si en un futur em servirà per a alguna cosa, haver realitzat aquesta activitat d’aquesta

també qui es preocupa més per com fer les coses, que per la nota).

manera. Potser si arribo a acabar el grau i acabo treballant d’això, l’utilitzaré per millorar el tracte amb
els usuaris i superar aquells entrebancs que et trobes, quan comences de nou amb persones i llocs

Individualment. Penso que he anat una mica com la trajectòria del grup, molt irregular. Molt

de treball que et són desconeguts.

motivada al principi, per fer una activitat diferent, que poguéssim dissenyar-la tota nosaltres. Passant per un temps de desmotivació total, i acabant molt satisfeta per la feina que hem fet. Per a mi,
i com vaig escriure en aquest diari, el punt d’inflexió d’aquest projecte, va ser l’entrevista amb la

En ser l’ultima entrada, és una mica llarga, però pensava que era convenient fer un repàs de tot
el que hem fet aquest semestre.

persona discapacitada. Aquella tarda vaig fer un canvi de xip (en molts aspectes), i vaig reprendre
de nou les ganes de treballar en aquest projecte. Crec que he aconseguit transmetre les ganes de

D’altra banda algunes de les coses que pensava al principi, de determinats temes, amb el temps

fer coses a les meves companyes (com arriscar-nos a fer un vídeo en lloc d’un power), i jo també

m’han fet canviar d’opinió. I aquí és on trobo la importància del diari reflexiu que hem fet durant el se-

he après d’elles.

mestre, ja no perquè ens posis la nota depenent d’això, sinó perquè realment ajuda a replantejar-nos
la feina que fem i així poder millorar-la.

Com autocrítica destacaria: el que més m’ha costat, i penso que al final ho he mig aconseguit,
ha estat treballar en grup amb persones molt diferents a mi. Respectar totes les decisions que es
prenien, malgrat que en moltes no hi estava d’acord; passar coses per alt, que en altres ocasions
potser no ho hauria fet, perquè entenc que som moltes components i totes tenim dies dolents. M’he

Bé, fins aquí el meu diari reflexiu.

Bon estiu!!

adonat, amb el temps, que em vaig ofuscar en plantejar un bon projecte, quan no era necessari,
perquè no se’ns demanava això en aquesta assignatura.
Per concloure, crec que ha estat una experiència molt positiva en tots els sentits. Escriure aquest
diari, que al principi vaig pensar que era una de pèrdua de temps (no veia clar això que ens avaluessin per escriure un diari reflexiu, on dèiem el que nosaltres pensàvem sense mes), m’ha servit per
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