
Introducció  
L’activitat proposada vol donar a conèixer la pràctica de 
l’observació directa i la seva utilitat en el camp social 
entès en un sentit ampli. Es tracta d’una pràctica que té 
una llarga tradició en països com Itàlia o Anglaterra, però 
que és poc coneguda de manera generalitzada a casa 
nostra. La metodologia en què es recolza parteix 
originàriament de les aportacions d’Esther Bick en l’àmbit 
de la formació psicoterapèutica que, al seu torn, van ser 
recollides per Francesco Scotti i el grup de Perugia que 
les van desenvolupar en l’aplicació social.  
 
L’equip de recerca sobre la gènesi de les relacions 
grupals, adscrit al Centre Pi i Molist, de Barcelona, ha 
adoptat la pràctica de l’observació directa en el seu treball, 
tot incorporant alguns elements metodològics nous. Dos 
dels seus membres ens donaran a conèixer la seva 
experiència, i ens convidaran a  apropar-nos a la vivència 
de l’observació directa i a reflexionar sobre les possibilitats 
d’aplicació de la metodologia amb què han treballat. 
 

 

Objectius 

� Posar en pràctica l’habilitat d’observar en presència. 
  
� Donar a conèixer una experiència d’observació directa. 

 
� Reflexionar sobre les aplicacions de la metodologia

observacional en el camp sociosanitari i socioeducatiu. 

 

 

Dirigit a  

Professionals dels serveis socials i de l’àmbit
socioeducatiu i sociosanitari i doctorands. 

 

  

Calendari i lloc  

Data:  29 de novembre de 2013 
Horari:  de les 9:00 a les 14:00 hores.  
Lloc:  Sala noble Casa de Convalescència 
c/ Dr. Junyent, 1 
08500, Vic  
Barcelona 
 

  

Programa 
 

09:00-09:45. Introducció del taller. 
09:45-11:00. Pràctica d'observació (Experiència I): 

o Grup A. Observació d’interaccions grupals en una 
seqüència enregistrada (visualització, escriptura, 
posada en comú sobre la visualització i la vivència). 

o Grup B. Observació de la dinàmica de grup que es 
genera en fer la tasca (observació de la tasca i 
reflexió compartida). ( 

o Comentari conjunt: observar la tasca i fer la tasca. 

30’ + 30’) 
11:00-11:30. Descans. 
 
11:30-12:45. Pràctica d'observació (Experiència II): 

o Grup A. Observació de la dinàmica de grup que es 
genera en fer la tasca (observació de la tasca i 
reflexió compartida). ( 

o Grup B. Observació d’interaccions grupals en una 
seqüència enregistrada (visualització, escriptura, 
posada en comú sobre la visualització i la vivència). 

o Comentari conjunt: observar la tasca i fer la tasca. 
 
12:45-13:00. Descans 
13:00-14:00. Plenari 

o Observació de la pròpia experiència. 
o Possibilitats d’una dimensió aplicada. 

 

Professorat  

Josep M. Recasens i Torras 
Metge psiquiatre. Professor de l’Institut d’Estudis de la 
Salut i de la Fundació Vidal i Barraquer. Consultor grupal 
del Centre Pi i Molist Consultors Associats i membre de 
l’equip de recerca sobre la gènesi de les relacions grupals 
adscrit a aquest centre. 
 
Pau Farràs i Ribas 
Llicenciada en Geografia i Història, en l'especialitat 
d'Antropologia Cultural, i postgraduada en Formació 
Psicosocial. Consultora de “Nodre, diàleg i 
desenvolupament organitzatiu” i membre de l'equip de 
recerca sobre la gènesi de les relacions grupals adscrit al 
Centre Pi i Molist .  

 

 Coordinació  

- Anna Bonafont (CESS)  

        <anna.bonafont@uvic.cat> 

 



[Imatge] 
 

[Pots canviar el color del  
requadre inferior perquè 

s’adapti 
a algun dels colors de la 

imatge.] 

 
 

 
 
 

 

Aprendre a partir de 
l’experiència d’una 
observació sistemàtica en 
un context socioeducatiu: 
L’observació directa com a eina de 
desenvolupament d’una cultura inclusiva  
2013 

Carrer de la Sagrada Família, 7 
08500 Vic. Barcelona 
Tel. 938 861 222 
Fax 938 891 063 
www.uvic.cat 
info@uvic.cat 
 

 

Informació i inscripcions  

Activitat gratuïta. 

Places limitades.  

Consulta les condicions generals i el procés d’inscripció a 
l’enllaç: 

http://www.uvic.cat/acte/160 

Per a més informació  

CESS/UVIC 
Tel. 938 863 342 
cess@uvic.cat   
 

  
 

 
Organització  
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS).  
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic. 
Càtedra de Recerca Qualitativa de la UVic. 
 
Promoció 
Càtedra de Serveis Socials. 
 
 
Col·laboració 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya. 
Escola de Doctorat de la UVic. 
Unitat de Divulgació Científica de la UVic (UCC+i de la 
FECYT). 
 
 
 
 

 

 
 

29 de novembre  de 2013 
De 9:00 a 14:00 h. 
Sala noble Casa de Convalescència 
 
[dia]  de [mes]  de [any]  

CESS   
 

Aquesta activitat formativa ha rebut el 
reconeixement de Formació d’Interès en Serveis 
Socials del Comitè d’Expertes i Experts en 
Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, òrgan 
adscrit al Departament de Benestar Social i 
Família 


