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- Diplomat/da en treball social/assistent social. 
- Educador/a social o pedagog. 
- Psicòleg/oga. 
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1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1) Introducció al marc legal 

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d'assistència i serveis 
socials, té per objecte "ordenar, estructurar, promoure i garantir el dret a un sistema de 
serveis socials de responsabilitat pública en l'àmbit territorial de Catalunya" (art. 1). 

Aquest Decret legislatiu estructura funcionalment el Sistema català de serveis socials, 
en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials especialitzats (art. 9). 

Els Serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt d'accés immediat al 
Sistema català de serveis socials i conformen el primer nivell d'atenció de la xarxa 
bàsica de responsabilitat pública, alhora que esdevenen el conducte 
reglamentàriament establert per accedir als serveis socials d'atenció especialitzada.  

En aquest nivell d'atenció s'han de prestar, com a mínim, els serveis següents: 

• Serveis bàsics d'atenció social primària. 

• Serveis d'atenció domiciliària. 

• Serveis residencials d'estada limitada. 

• Serveis de menjador. 

• Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària. 

• Serveis de centres oberts per a infants i adolescents. 

L'àmbit territorial d'intervenció dels serveis d'atenció primària és l'àrea bàsica. Cada 
àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi de més de 20.000 habitants 
o pel conjunt de municipis fins a 20.000 habitants que s'integren en una comarca. 

L'administració gestora és única en cada àrea bàsica, la qual haurà de comptar amb 
recursos suficients per a prestar la totalitat dels serveis propis d'aquest primer nivell 
d'atenció, ja siguin gestionats directament o per mitjà de les altres fórmules legalment 
establertes. 

En els municipis de població superior als 20.000 habitants, l'administració competent 
és l'ajuntament respectiu. 

En el conjunt de municipis de població inferior als 20.000 habitants, agrupats per 
comarques, l'administració competent és el consell comarcal respectiu. 

El Decret 284/96, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, 
respon al mandat establert al Decret legislatiu 17/1994, de procedir al seu 
desplegament reglamentari, tot i actualitzant les condicions funcionals i la tipologia dels 
serveis i establiments socials. 

L'avantprojecte del III Pla d'actuació social (1997-2001) preveu la regulació dels 
serveis d'atenció primària mitjançant una norma de referència que estableixi els drets i 
deures dels ciutadans, així com les obligacions dels gestors públics i els professionals 
dels serveis socials. 
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Aquesta norma, per exigència del principi d'igualtat, ha de ser general per a totes les 
persones que es trobin a Catalunya, la qual cosa exigeix que sigui el Govern de la 
Generalitat qui la dicti. Nogensmenys, la potestat normativa que assisteix els 
ajuntaments i consells comarcals, reconeguda per la legislació de l'Administració local, 
obliga a respectar i només "emmarcar" certs aspectes de la intervenció, que podran 
ser desenvolupats per les administracions locals. 

En conseqüència, es regularan els serveis d'atenció social primària mitjançant un 
reglament marc que atendrà els aspectes següents: 

a) Àmbit personal: destinataris 
b) Àmbits d'intervenció 
c) Àmbit material i contingut de les prestacions 
d) Àmbit territorial 
e) Àmbit funcional 
f) Recursos humans 
g) Fórmules de gestió 
h) Mecanismes d'inspecció i control 

1.2) Definició dels serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària 

El Decret 284/96, de regulació del Sistema català de serveis socials, defineix els 
serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària (SATASP) com a "serveis que 
proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i 
professionals dels serveis socials d'atenció primària; així mateix també poden prestar 
directament aquests serveis quan sigui necessari. 

Els destinataris dels serveis seran els equips professionals que componen els serveis 
socials d'atenció primària o de primer nivell, així com els usuaris d'aquests serveis. 

Aquests serveis disposaran de professionals, a temps complet o parcial, segons les 
necessitats de la respectiva àrea territorial. Aquests professionals seran, com a mínim, 
un diplomat en treball social/assistent social, un psicòleg, un pedagog o un educador 
social i un llicenciat en dret. També podran comptar amb altres professionals de 
disciplines aplicades a l'àmbit social ". 
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1.3) Objectius 

Aquesta proposta sobre la qualificació i el perfil professional del personal dels serveis 
d'assessorament tècnic d'atenció social primària (SATASP), es fonamenta en les 
aportacions del Seminari que, sobre aquest tema, es va realitzar el dia 15 de març de 
1996, amb la participació de 24 representants de diverses institucions públiques amb 
competències en l'àmbit de l'atenció primària i tècnics de l'Institut Català de Serveis 
Socials i del Gabinet d'Estudis i Planificació del Departament de Benestar Social. 
Posteriorment, els tècnics d'aquest Departament han elaborat aquesta proposta que 
avui es presenta, amb les aportacions fetes en el seu dia pels vocals del Comitè 
d'experts en formació de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials. 

Aquest Comitè, amb funcions d'assessorament en la definició de programes de 
formació dels professionals dels serveis socials, ha d'incidir, d'acord amb la definició 
de les funcions de cada professional –en aquest cas, el/la diplomat/ada en 
treball/assistent social, l'educador/a social o pedagog/a, el/la psicòleg/oga i el/la 
llicenciat/da en dret– en la regulació de la capacitació professional per tal d'afavorir la 
qualitat de l'atenció i la garantia dels drets dels ciutadans. 

La regulació de les corresponents capacitacions professionals implica:  

1. Definir el perfil dels professionals que formen els serveis 
d'assessorament tècnic d'atenció social primària a partir de les funcions 
que han d'exercir. 
2. Proposar, a partir d'aquests perfils, la titulació mínima d'accés i la 
formació específica teorico-pràctica per a aquests professionals. 
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2. DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS DEL PERSONAL DELS SERVEIS 
D'ASSESSORAMENT TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

 

a) L'objectiu dels SATASP és complementar les actuacions dels professionals dels 
serveis socials d'atenció primària, així com reforçar, en determinats casos, l'atenció als 
usuaris d'aquests serveis, en les dues vessants següents: 

• D'una banda, es prestarà assessorament tècnic en programació, realització de 
projectes i organització dels serveis socials, així com en tasques de formació 
dels professionals d'aquests serveis. 

• D'altra banda, es prestarà atenció directa als usuaris d'aquests serveis, en 
determinats casos i sempre a demanda dels professionals dels serveis socials 
d'atenció primària. 

b) És necessari que la Generalitat defineixi unes pautes generals bàsiques 
d'intervenció per a aquests SATASP, que després cada institució o ens local han de 
desenvolupar segons les seves característiques o necessitats. 
Així mateix, també cal definir acuradament les funcions dels professionals d'aquests 
serveis d'assessorament, amb la finalitat de: 

• Millorar la seva operativitat i evitar duplicitat de xarxes dins dels serveis 
d'atenció primària. 

• No envair competències corresponents als professionals dels serveis d'atenció 
especialitzada, per exemple, els professionals dels equips d'atenció a la 
infància i a l'adolescència (EAIA), tot i delimitant la durada de la intervenció dels 
SATASP. 

• Evitar la desvinculació funcional i/o geogràfica d'aquests serveis 
d'assessorament dels serveis d'atenció social primària. 

c) Per aconseguir aquests objectius, cal assenyalar la importància dels caps de les 
àrees bàsiques de serveis socials com a element de cohesió entre els altres serveis 
que configuren el primer nivell de serveis socials i els SATASP.  
Les demandes d'assessorament hauran de ser canalitzades a través del cap de l'àrea 
bàsica. 

d) Les funcions que han d'exercir els professionals d'aquests serveis d'assessorament 
tècnic, segons el Decret 284/96, de regulació del Sistema català de serveis socials, 
són les que s'enumeren tot seguit: 

• Suport i assessorament tècnic. 

• Reforç a l'atenció, en determinats casos.  

Funcions pel que fa al suport i l'assessorament tècnic als professionals dels 
serveis d'atenció social primària 

Diplomat/ada en treball social/assistent social  

• Detecció i diagnòstic de la realitat social del territori objecte de la seva 
intervenció 
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• Participació en la planificació i la programació del pla de treball dels serveis del 
primer nivell. 

• Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, 
proposant les estratègies i metodologies adequades a la realitat específica dels 
usuaris objecte de la seva intervenció. 

• Assessorament als professionals en l'elaboració dels plans d'intervenció 
individual, grupal i comunitaris des del vessant del treball social. 

• Potenciació de la correcta coordinació/derivació entre els diferents equips 
d'assessorament que incideixen en el territori per tal que no es produeixin 
interferències en l’àmbit del treball social. 

• Potenciació de les intervencions comunitàries en l’àmbit del treball social dels 
professionals d'atenció primària. 

• Potenciació de la implementació de nous programes en l'àmbit del treball 
social, assegurant "l'arrelament" d'aquests programes en la metodologia de 
treball dels professionals dels serveis d'atenció social primària. 

• Facilitar l'adequada formació en l'àmbit del treball social dels professionals 
objecte del seu assessorament. 

• Facilitar experiències d'intercanvi entre les diferents figures professionals, 
aportant espais de reflexió sobre noves tecnologies en l'àmbit social.  

Educador/a social o Pedagog/a 

Els SATASP tindran dins el seu equip un/a educador/a social o un/a pedagog/a 
segons les necessitats i les circumstàncies de la respectiva àrea territorial (Decret 
284/96, de 23 de juliol. DOGC núm. 2237, pàg. 8219: "Els serveis d'assessorament 
tècnic d'atenció primària disposaran de professionals a temps complet o parcial..., 
aquests professionals seran... un pedagog o un educador social..."), atenent cada 
un d'aquests professionals els seus respectives vessants educatius o pedagògics. 

Educador/a social 

• Detecció i diagnòstic de la realitat social del territori objecte de la seva 
intervenció. 

• Participació en la planificació i la programació del pla de treball educatiu dels 
serveis del primer nivell. 

• Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, 
proposant les estratègies i metodologies per adequar-les a la realitat específica 
dels usuaris objecte de la seva intervenció. 

• Assessorament als professionals en l'elaboració dels plans d'intervenció 
individual, grupal i comunitaris des del vessant educatiu. 

• Potenciació de la correcta coordinació/derivació entre els diferents equips 
d'assessorament que incideixen en el territori per tal que no es produeixin 
interferències en l’àmbit educatiu. 

• Potenciació de les intervencions comunitàries en l'àmbit educatiu dels 
professionals d'atenció primària. 
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• Potenciació de la implementació de nous programes en l'àmbit educatiu, 
assegurant "l'arrelament" d'aquests programes en la metodologia de treball 
dels professionals dels serveis d'atenció social primària. 

• Facilitar l'adequada formació en l'àmbit educatiu dels professionals objecte del 
seu assessorament. 

• Facilitar experiències d'intercanvi professional, aportant espais de reflexió 
sobre noves tecnologies en l'àmbit educatiu.  

Pedagog/a 

• Detecció i diagnòstic de la realitat educativa informal i no formal del territori 
objecte de la seva intervenció.  

• Participació en la planificació i la programació del pla de treball en l'àmbit 
pedagògic dels serveis del primer nivell. 

• Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, 
proposant les estratègies i metodologies adequades a la realitat específica dels 
usuaris objecte de la seva intervenció. 

• Suport a les intervencions comunitàries que realitzen els professionals 
d'atenció primària quan calen unes estratègies d'intervenció pedagògica. 

• Potenciació des del vessant pedagògic de la implementació de nous 
programes, assegurant "l'arrelament" d'aquests programes en la metodologia 
de treball dels professionals dels serveis d'atenció social primària. 

• Facilitar l'adequada formació en l'àmbit pedagògic als professionals objecte del 
seu assessorament. 

• Facilitar experiències d'intercanvi professional, aportant espais de reflexió 
sobre noves tecnologies en l'àmbit pedagògic.  

Psicòleg/oga  

• Assessorament en la detecció de problemàtiques psicològiques individuals i 
grupals i en l'elaboració del diagnòstic social. 

• Participació conjunta amb els professionals de l'equip bàsic d'atenció social 
primària i altres serveis del primer nivell en el disseny d'estratègies 
d'intervenció que facilitin la prevenció i comprensió de les disfuncions personals 
o amb el medi. 

• Participació conjunta amb tots els professionals que intervenen en el primer 
nivell d'atenció en la planificació i la programació per tal de desenvolupar una 
tasca de prevenció i contenció de problemàtiques individuals i grupals. 

• Participació conjunta amb els professionals de l'equip bàsic en l'avaluació 
periòdica del grau d'assoliment dels objectius, proposant les estratègies i 
metodologies adequades a les necessitats dels usuaris objecte de la seva 
intervenció. 

• Facilitar espais de reflexió formativa sobre aspectes del seu àmbit d'intervenció, 
als professionals objecte del seu assessorament. 
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• Suport als professionals dels equips per evitar relacions vinculants amb els 
usuaris. 

• Assessorament als professionals sobre les derivacions i els retorns dels usuaris 
cap a altres recursos del seu àmbit d'intervenció (salut mental, CAPIP, etc.).  

Llicenciat/ada en dret 

• Assessorament als professionals dels equips sobre aspectes legals de 
problemàtiques socials (habitatge, maltractaments, tuteles, prestacions 
econòmiques, etc.). 

• Suport als professionals de l'equip bàsic en l'estudi de casos puntuals que 
poden necessitar un assessorament legal. 

• Assessorament als professionals sobre els recursos jurídics a l'abast de l'usuari 
i derivar aquests, si escau (Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) del 
Departament de Justícia, fiscalies, etc.). 

• Informació actualitzada als professionals sobre temes legals i sobre 
interpretacions de normatives vigents en l'àmbit dels serveis socials. 

• Facilitar espais de reflexió formativa sobre aspectes legals en l'àmbit dels 
serveis socials als professionals objecte del seu assessorament. 

 

Funcions pel que fa a l'atenció directa als usuaris 

Els professionals dels SATASP que han d'oferir un reforç a l'atenció directa no han de 
duplicar l'actuació professional dels serveis existents en el primer nivell.  
Les funcions d'atenció directa d'aquests professionals s'han d'ajustar a cobrir l'espai 
intermedi d'aquelles problemàtiques que no es poden resoldre en l'àmbit dels serveis 
bàsics d'atenció social primària, però que encara no són susceptibles de rebre atenció 
especialitzada. 
Aquesta intervenció ha d'originar-se sempre a demanda dels professionals dels equips 
bàsics d'atenció social primària. 
Els professionals que tenen un àmbit d'actuació directa amb l'usuari són el psicòleg i el 
llicenciat en dret. 

Psicòleg/oga 

• Anàlisi conjunt amb l'usuari de la demanda efectuada pels professionals dels 
serveis d'atenció primària que han derivat el cas. 

• Elaboració del diagnòstic psicològic dels usuaris que complementi el diagnòstic 
dels professionals dels serveis socials d'atenció primària. 

• Reelaboració conjunta, si escau, amb els professionals que intervenen en el 
primer nivell d'atenció del pla d'intervenció individual i/o familiar quan es 
modifiqui el diagnòstic inicial. 

• Assessorament en la derivació a un servei d'atenció especialitzada d'aquells 
casos que no es poden resoldre dins de l'àmbit de l'atenció social primària. 

• Detecció i anàlisi de noves problemàtiques a partir de la seva intervenció amb 
els usuaris. 
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• Atenció a grups en situacions de conflicte que impedeixen assolir els objectius 
del pla de treball grupal o comunitari dels professionals dels serveis bàsics. 

• Disseny i seguiment de projectes que potenciïn i desenvolupin les capacitats 
dels membres de la comunitat.  

Llicenciat/ada en dret 

• Assessorament a l'usuari pel que fa als procediments i les tramitacions 
necessàries per a la resolució de la situació plantejada. 

• Elaboració d'informes o dictàmens jurídics que complementin el diagnòstic 
efectuat pels professionals dels serveis socials d'atenció primària. 

• Derivació dels usuaris a un servei d'atenció especialitzada en aquells casos 
que depassen l'àmbit de l'atenció social primària (Serveis d'Orientació Jurídica 
(SOJ) del Departament de Justícia, jutjats, fiscalies, etc.). 
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3. PERFIL DEL PERSONAL DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT  TÈCNIC 
D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA  

3.1) Perfil professional 

Els professionals que formin part dels SATASP hauran de tenir un reconegut prestigi 
professional en l'àmbit del serveis socials pel que fa a la seva experiència i també 
hauran de tenir una formació permanent i actualitzada en les matèries objecte 
d'assessorament. 

Diplomat/ada en treball social/assistent social 

Aquest/a professional ha de tenir la diplomatura universitària de grau mitjà en treball 
social. 

 
Educador/a social o pedagog/a 

Educador/a social 

L'educador/a que formi part d'aquests equips d'assessorament ha de tenir la 
diplomatura universitària en educació social. 

Pedagog/a  

El pedagog o pedagoga que formi part del SATASP ha de tenir la llicenciatura 
universitària en pedagogia, amb una formació en l'àmbit social i comunitari. 

 
Psicòleg/oga 

Aquest/a professional ha de tenir la llicenciatura universitària en psicologia, amb una 
formació dins l'àmbit social i familiar. 

 
Llicenciat/ada en dret  

Aquest/a professional ha de tenir la llicenciatura en dret, amb experiència específica 
en el camp dels serveis socials. 

3.2) Perfil aptitudinal 

 
Diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Capacitat per a la detecció, l’anàlisi i l'avaluació de les necessitats socials de la 
població existent al territori. 

• Capacitat per a la planificació i l'avaluació dels recursos socials existents en el 
seu àmbit de treball. 

• Capacitat per a l'elaboració i l'avaluació dels programes marcs d'atenció social 
primària. 

• Capacitat d'intervenció comunitària en l'àmbit del treball social. 
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• Capacitat d'incorporació i anàlisi de nous programes amb noves metodologies i 
estratègies d'intervenció. 

• Capacitat per a l'avaluació de processos de treball tant a nivell individual com 
comunitari (metodologies i estratègies emprades). 

• Capacitat per a l'establiment de canals de coordinació entre els diferents 
professionals dels equips. 

• Capacitat per al treball interdisciplinari i en equip. 

• Capacitat d'anàlisi i resolució de conflictes entre els membres dels equips. 

• Capacitat d'escoltar i d'establir relacions interpersonals que impliquin una 
actuació més activa dels professionals i els usuaris. 

• Capacitat per a la transmissió i comunicació als professionals objecte de la 
seva intervenció dels coneixements necessaris en l'àmbit del treball social. 

• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball 
social. 

• Capacitat d'actualització formativa en l'àmbit del treball social per tal de millorar 
la seva comprensió i intervenció amb els usuaris.  

Educador/a social o pedagog/a 

Educador/a 

• Capacitat per a la detecció, l'anàlisi i l'avaluació de les necessitats educatives 
de la població existent al territori. 

• Capacitat per a la planificació i l'avaluació dels recursos educatius existents. 

• Capacitat per a l'elaboració i l'avaluació dels programes marcs d'atenció social 
primària. 

• Capacitat d'intervenció comunitària en l'àmbit del treball educatiu. 

• Capacitat d'incorporació i anàlisi de nous programes amb noves metodologies i 
estratègies. 

• Capacitat per a l'avaluació dels processos de treball, tant a nivell individual com 
comunitari (metodologies i estratègies emprades). 

• Capacitat per a l'establiment de canals de coordinació entre els diferents 
membres dels equips. 

• Capacitat per al treball interdisciplinari i en equip. 

• Capacitat d'anàlisi i resolució de conflictes entre els membres dels equips. 

• Capacitat per a transmetre i comunicar als professionals objecte de la seva 
intervenció els coneixements necessaris en l'àmbit educatiu. 

• Capacitat d'escoltar i d'establir de relacions interpersonals que impliquin una 
actuació més activa dels professionals i els usuaris. 
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• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball 
educatiu en els serveis socials. 

• Capacitat d'actualització formativa en l'àmbit educatiu per tal de millorar la seva 
comprensió i intervenció amb els usuaris  

Pedagog/a 

• Capacitat per a la detecció, l'anàlisi i l'avaluació de les necessitats 
pedagògiques des de l'àmbit de l'educació no formal i informal. 

• Capacitat per a la planificació i l'avaluació de projectes comunitaris en l'àmbit 
de l'educació no formal i informal. 

• Capacitat per l'elaboració i avaluació dels programes marcs d'atenció social 
primària. 

• Capacitat d'intervenció comunitària en l'àmbit del treball pedagògic. 

• Capacitat d'incorporació i anàlisi de nous programes amb noves metodologies i 
estratègies. 

• Capacitat per a l'avaluació dels processos de treball (metodologies i estratègies 
emprades). 

• Capacitat per a l'establiment de canals de coordinació entre els diferents 
membres dels equips. 

• Capacitat per al treball interdisciplinari i en equip. 

• Capacitat d'anàlisi i resolució de conflictes entre els membres dels equips. 

• Capacitat per a la transmissió i la comunicació als professionals objecte de la 
seva intervenció dels coneixements necessaris en l'àmbit pedagògic. 

• Capacitat d'escoltar i d'establir relacions interpersonals que impliquin una 
actuació més activa dels professionals i els usuaris. 

• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball 
pedagògic en els serveis socials. 

• Capacitat d'actualització formativa en l'àmbit pedagògic per tal de millorar la 
seva comprensió i intervenció amb els usuaris  

Psicòleg/oga 

• Capacitat per a la detecció, dins del seu àmbit de treball, de problemàtiques 
individuals i grupals dels usuaris. 

• Capacitat per a l'anàlisi global de les situacions i les necessitats i demandes 
socials. 

• Capacitat per la planificació dels recursos socials existents. 

• Capacitat per a l'avaluació dels diagnòstics psicològics dels usuaris. 

• Capacitat per a l'anàlisi de les necessitats socials dels usuaris. 

• Capacitat per a l'elaboració dels programes marcs d'atenció social primària. 
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• Capacitat per a l'establiment de canals de coordinació, dins d'un marc 
d'organització institucional, amb altres equips o serveis de l'àmbit social. 

• Capacitat per a donar suport als professionals en situacions de conflicte envers 
els usuaris. 

• Capacitat per al treball interdisciplinari i en equip. 

• Capacitat per a l'anàlisi i la resolució de conflictes entre els membres dels 
serveis. 

• Capacitat per a l'incorporació i l'anàlisi de nous programes d'intervenció social 
amb noves metodologies i estratègies. 

• Capacitat per a la transmissió i la comunicació als professionals objecte de la 
seva intervenció dels coneixements necessaris en l'àmbit de la psicologia. 

• Capacitat d'escoltar i d'establir relacions interpersonals que impliquin una 
actuació més activa dels professionals i els usuaris. 

• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit de treball de 
la psicologia en els serveis socials. 

• Capacitat d'actualització formativa en el seu àmbit de treball per tal de millorar 
la seva comprensió i intervenció amb els usuaris i els professionals.  

Llicenciat/ada en dret  

• Capacitat de comprensió de les problemàtiques socials. 

• Capacitat per a la transmissió i la comunicació als professionals objecte de la 
seva intervenció dels coneixements necessaris en l'àmbit del treball social. 

• Capacitat per al treball interdisciplinari i en equip. 

• Capacitat d'escoltar i d'establir relacions interpersonals que impliquin una 
actuació més activa dels professionals i els usuaris. 

• Capacitat de mediació en els conflictes legals que presentin els usuaris. 

• Capacitat d'actualització formativa per tal de millorar la seva comprensió i 
intervenció amb els usuaris i els professionals. 
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4.  FORMACIÓ ESPECÍFICA TEORICOPRÀCTICA DEL PERSONAL DELS 
SERVEIS D'ASSESSORAMENT TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

   

Consideracions prèvies 

El perfil professional del personal dels SATASP implica, a més d'una formació bàsica i 
d'un bon currículum d'experiència professional, un coneixement previ dels serveis 
d'atenció primària i uns coneixements especialitzats en temes propers als àmbits de 
serveis socials. 

Cal incidir especialment en la necessitat del coneixement de tècniques d'organització, 
programació i avaluació. 

Aquests professionals han de tenir també una formació generalista i polivalent, dins la 
seva disciplina, i un aprofundiment extens en el camp dels serveis socials. Així mateix, 
requereixen un reciclatge formatiu continuat. 

 
Diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Coneixement aprofundit de tècniques per a l'anàlisi i comprensió de les 
situacions de conflicte social en relació amb els usuaris, i de les noves 
problemàtiques emergents. 

• Coneixement aprofundit de teories i tècniques de planificació, organització i 
gestió en l'àmbit del treball social amb els professionals i els usuaris. 

• Coneixement aprofundit de tècniques d'avaluació i supervisió de les 
intervencions dels professionals dels serveis del primer nivell i dels resultats 
obtinguts. 

• Coneixement aprofundit de tècniques que permetin avaluar la fiabilitat dels 
indicadors utilitzats en un diagnòstic. 

• Coneixement aprofundit i anàlisi de tècniques de treball en equip i dinàmica de 
grups. 

• Coneixement exhaustiu de la normativa vigent en serveis socials. 

• Coneixement exhaustiu de les institucions públiques i privades gestores de 
serveis socials.  

Educador/a social o pedagog/a 

Educador/a social 

• Coneixement aprofundit de tècniques per a l'anàlisi i comprensió de les 
situacions de conflicte social en relació amb els usuaris, i de les noves 
problemàtiques emergents. 

• Aprofundiment en el treball educatiu de les diferents interculturalitats que es 
donen en la comunitat. 
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• Coneixement aprofundit en l'àmbit educatiu de teories i tècniques de 
planificació, organització i gestió en el treball amb els professionals i els 
usuaris. 

• Coneixement aprofundit de tècniques d'avaluació i supervisió de les 
intervencions i de resultats. 

• Coneixement aprofundit de tècniques que permetin avaluar la fiabilitat dels 
indicadors utilitzats en un diagnòstic. 

• Coneixement aprofundit d'estratègies i tècniques de treball comunitari. 

• Coneixement aprofundit i anàlisi en tècniques de treball en equip i dinàmica de 
grups. 

• Coneixement exhaustiu de la normativa vigent en serveis socials. 

• Coneixement exhaustiu de les institucions públiques i privades gestores de 
serveis socials.  

Pedagog/a 

• Coneixement aprofundit de tècniques per a l'anàlisi i comprensió de les 
situacions de conflicte social en relació amb els usuaris, i de les noves 
problemàtiques emergents. 

• Coneixement aprofundit d'estratègies i tècniques per a elaborar plans educatius 
en l'educació informal i no formal. 

• Coneixement aprofundit en l'àmbit pedagògic de teories i tècniques de 
planificació, organització i gestió en el treball amb els professionals i els 
usuaris. 

• Coneixement aprofundit de tècniques d'avaluació de les seves intervencions i 
de resultats. 

• Coneixement aprofundit de tècniques que permetin avaluar la fiabilitat dels 
indicadors utilitzats en un diagnòstic. 

• Coneixement aprofundit i anàlisi de tècniques de treball en equip i dinàmica de 
grups. 

• Coneixement exhaustiu de la normativa vigent en serveis socials. 

• Coneixement exhaustiu de les institucions públiques i privades gestores de 
serveis socials.  

Psicòleg/oga 

• Coneixement aprofundit de l'anàlisi i comprensió de les situacions de conflicte 
social en relació amb els usuaris, i de les noves problemàtiques emergents. 

• Coneixement aprofundit de les tècniques de detecció de problemàtiques 
psicològiques individuals, grupals i comunitàries. 

• Coneixement de tècniques de planificació i d'avaluació de les seves 
intervencions, i de resultats a partir d'indicadors. 



  
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família 

• Coneixement aprofundit de tècniques que permetin avaluar la fiabilitat dels 
indicadors utilitzats en un diagnòstic. 

• Coneixement aprofundit de tècniques per a evitar el desgast psicològic dels 
professionals que treballen als serveis d'assistència social primària. 

• Coneixement aprofundit de tècniques de treball en equip i dinàmica de grups. 

• Coneixements de tècniques de supervisió. 

• Coneixement exhaustiu dels serveis, els recursos i les institucions públiques i 
privades gestores de serveis socials en el camp de la salut mental.  

Llicenciat/ada en dret 

• Coneixement aprofundit i actualitzat dels coneixements en matèria de totes 
aquelles branques del dret que puguin ser necessàries per a orientar els equips 
d'atenció primària, com ara el dret de família, treball, seguretat social, penal, 
etc., així com del dret administratiu, especialment autonòmic i local. 

• Coneixement aprofundit de l'anàlisi i comprensió de les situacions de conflicte 
social en relació amb els usuaris, i de les noves problemàtiques emergents. 

• Coneixement aprofundit de tècniques de treball en equip. 

• Coneixement exhaustiu dels serveis, els recursos i les institucions públiques i 
privades gestores de serveis socials. 

 
 


