Unitats de treball
per a la formació dels equips dels CSS
Model de Serveis Socials Bàsics

Acció Social i Ciutadania

Unitats
Unitat 1
El Model de Serveis Socials Bàsics. Elements de partida per a
la coprensió d’un projecte complex i col·lectiu
Unitat 2
Estratègia d’implantació de ciutat
Unitat 3
Marc conceptual definitori del model
Unitat 4
Circuit d’atenció social bàsica
Unitat 5
Organització interna dels CSS: Sistema de traspàs de casos i
espais de treball
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Presentació Materials

Unitat 1

El Model de Ser- + Presentar el Model de Serveis Socials Bàsics com a marc de
veis Socials Bàsics. referència per orientar el procés de canvi.
Elements de par- + Destacar els elements més importants en relació a la importida per a la com- tància, la utilitat i els límits que suposa disposar d’un model
prensió d’un pro- tècnic i organitzatiu de referència.
jecte complex i + Detallar els beneficis associats als elements del model que
col·lectiu
es van implantar en la primera fase

Unitat 2

Estratègia
d’implantació de
ciutat

+ clarificar les fases que han configurat i configuren l’estratègia
d’implantació, així com els elements tècnics i organitzatius
que cal implantar.
+ Descriure i explicar el sistema de suport, seguiment i
avaluació.
+ Presentar el Pla de Transició com a eina indispensable per
crear les condicions favorables per a la implantació.

Marc conceptual
definitori del
model

+ Aportar el sentit i fonaments sobre els quals s’assenta la
construcció del Model de Serveis Socials Bàsics.
+ Reflexionar sobre alguns conceptes bàsics habituals, i repensar-los, emmarcant-los en una visió global de l’atenció
social
+ Definir i redefinir alguns termes amb l’objectiu d’assolir coherència ideològica, conceptual i metodològica.

Unitat 4

Circuit d’atenció
social bàsica

+ Donar una visió global i integrada del circuit d’atenció, revisant la lògica general i el marc metodològic del circuit
d’atenció
+ Descriure, en detall, en cada una de les unitats dels circuit,
tot definint-les, delimitant les funcions bàsiques i les tasques
essencials de cada una i incidint en els aspectes clau que cal
conèixer de cada unitat.

Unitat 5

+ Descriure el sistema de traspàs de casos, nexe per
excel·lència en el circuit d’atenció ja que connecta i garanteix
la continuïtat de l’atenció d’una unitat a l’altra.
Organització
+ Explicar, en detall, els tipus de traspassos que emmarca el
interna dels CSS:
sistema i aprofundir en el procediment associat a aquest sissistema de traspàs tema de traspàs de casos.
de casos i espais
+ Descriure els diferents espais de treball intern: descripció
de treball
tècnica dels diferents espais de treball mínims que s’han de
desenvolupar als CSS
+ Indicar, per cada espai, a quin objectius han de donar resposta, quins continguts s’han desenvolupar i quina és la periodicitat òptima per cada un.

Unitat 3
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