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INTRODUCCIÓ 
 
 
En el cas dels serveis socials, la relació diària amb les persones, famílies i grups amb un alt grau 
de conflictivitat fa que els professionals de l'acció social estiguin sotmesos a una càrrega 
emocional que cal tenir present. 
 
Quan parlem de grups en alt risc, la resolució dels conflictes que han d'atendre els professionals 
no sempre és factible de forma satisfactòria o exitosa, de tal manera que no contribueix a la 
gratificació de la tasca professional encomanada. Aquest fet sumat a que en algunes ocasions els 
usuaris responen de forma agressiva a les intervencions professionals i la reiterada manca de 
recursos per treballar de forma adequada des de medi obert, provoca una gran implicació personal 
i una forta càrrega emocional que pot conduir a generar una dificultat d'adaptació als continuats 
nivells d'exigència requerits fins arribar al tant utilitzat "estic cremat/ad" o "aquí no hi ha res a fer". 
 
Sovint parlem de recursos, de problemes estructurals, de la dificultat d'accedir als usuaris i quasi 
sempre ens oblidem que el principal i millor recurs professional que tenim al nostre abast, som 
nosaltres mateixos; les nostres eines són les habilitats i tècniques d'atenció personal i el propi 
equilibri emocional. I, això si que depèn de nosaltres mateixos. 
 
OBJECTIUS 
 
Els objectius plantejats per al desenvolupament d'aquesta activitat són els següents: 
 
.- Descobrir la importància que té, per a realitzar una bona tasca professional, l'evitació de l'estrès, 
el control emocional i el manteniment i millora de la pròpia autoestima. 
 
.- Descobrir la importància de les habilitats i tècniques personals en la relació i atenció professional 
amb l’usuari. El millor recurs: el propi professional. 
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.- Conèixer i practicar les habilitats fonamentals en la recepció, acollida i comunicació amb els 
usuaris. 
 
.- Conèixer l'assertivitat com la conducta professional que ens ajuda a comunicar de forma clara i 
segura les nostres idees i plantejaments sense violentar ni els drets ni l'autoestima dels usuaris. 
 
.- Descobrir i practicar estratègies per trencar dinàmiques negatives amb els usuaris i la seva 
resistència al canvi. 
 
 
CONTINGUTS 
 
 
1.- Concepte d'expectativa i d'atribut. Aspectes psicològics de la intervenció: ansietat, angoixa, 
depressió, desànim, estrès, decepció, etc. 
 
2.- Habilitats en relació al mateix professional: evitació de l'estrès, control emocional, manteniment 
i millora de la nostra autoestima. 
 
3.- Habilitats de recepció i acollida: escolta, empatia, consideració envers l'usuari, 
congruència/coherència, concreció. 
 
4.- La comunicació amb els usuaris. Obstacles en l'emissor i el receptor. Facilitadors de la 
comunicació. Tipologia i perfil comunicador dels usuaris. 
 
5.- Els aspectes físics en la comunicació: context, distància, moviments corporals, direcció del cos, 
expressió de la cara i contacte visual, el lloc i moment triat, el silenci. 
 
6.- L'escolta activa: principis bàsics. Habilitats: harmonització, empatia, ser positiu i recompensant, 
acord parcial, disc ratllat, ajudar a pensar, seleccionar la informació útil, resumir, plantejar 
qüestions, “missatges jo”, fer riure, etc. 
 
7.- L'assertivitat. Habilitats i tècniques: assertivitat positiva, negativa, elemental, escalonada, 
empàtica, subjectiva, interrogació negativa, resposta assertiva davant la no assertivitat, disc ratllat, 
banc de boira, demanar aclaracions, ser específic, evitar judicis de valors, respondre a 
humiliacions, compromís viable i autorrevelació, etc. 
 
8.- Habilitats en la relació educativa professional: captació, confiança, observació, acceptació, 
concreció, autocrítica, confrontació, congruència, assertivitat, reforços, il·lusió envers alternatives, 
... 
 
9.- Dinàmiques relacionals dels usuaris més habituals. Estratègies per trencar dinàmiques 
negatives i la resistència al canvi. 
 
METODOLOGIA 
 
Aquest Seminari consta de 7 sessions de dues hores i es realitzarà en el següent període: del 14 
de febrer fins al 31 de març de 2000.  
 
En el desenvolupament de les sessions es combinarà l'exposició teòrica, amb el suport del 
material documental adequat, amb els exercicis de caràcter pràctic a través de l'ús de diferents 
tècniques: l'esforç de síntesi i reflexió individual, dramatitzacions, jocs de rol, treballs en petit grup i 
anàlisi de casos. 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
L'avaluació es realitzarà a través d'un treball individual. Es facilitarà, en finalitzar l'activitat, uns 
supòsits pràctics a partir dels quals es demanarà a l'alumne/a que es posi en el rol de treballador/a 
social i utilitzi, en base a diferents situacions, el conjunt d'habilitats i tècniques que conegui en la 
relació i atenció amb les persones. 
 
L'objectiu d'aquest treball és aprendre a utilitzar les habilitats i tècniques, no només des de la 
perspectiva del coneixement teòric, sinó des de l'aplicació de les mateixes a una realitat o situació 
concreta. 
 
Per tal de respondre a l'objectiu principal de l'activitat cal remarcar la importància de l'assistència i 
la participació activa de l'alumne en el desenvolupament de les sessions. 
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