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Sempre donant voltes entorn a l’objecte 
dels Serveis Socials

Si no saben l’objecte d’atenció difícilment podrem segmentar

“la protección y promoción de la interacción, entendida como autonomía funcional e 
integración relacional.” (Fantova, 2016, pág. 12)

Vs
Definició funcional per la part de les necessitats de les que s’ocupa:
• Limitacions a les activitats de la vida diària.
• Cura de menors 
• Protecció
• Promoció i integració comunitària
(Aguilar Hendrickson, 2014)



Llavors, segmentar per on als Serveis 
Socials?

Necessitats 
assistencials

“ los servicios sociales tendrían
como objetivo siempre y en todo

caso revertir las situaciones de 
exclusión social.” (Uribe, 2018, p. 85)

Exclusió 
Social Complexitat

Segmentació segons les necessitats 
a atendre pels Serveis Socials 

(Manzano, 2018)

“situacions que siguin difícils 
d’entendre per la multiplicitat de 

factors que cal considerar i les 
incògnites sobre com interactuen 

entre si” (Snowden, J; Boone, M.E., citat 
a Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 2019)

+
Diferenciat per cada tipus de 

necessitat (Dirección General de 
Inclusión y Protección Social. Gobierno 

de Navarra, 2019)
+

“Proponemos aceptar como 
significado primario de complejidad 

aquello que se compone de 
elementos diversos, o el conjunto o 
unión de dos o más cosas. ” (Uribe, 

2018, p. 8´4)



Dues propostes temptatives?

Font: (Uribe, 2018) Font: (Manzano, 2018)



Necessitat social a atendre vs factor de risc
Element de discussió 1

“situaciones sociales
en las que se pueden encontrar las personas

objeto de atención o sus unidades de convivencia,
y que pueden ser consideradas como

un problema para su bienestar”  (Manzano, Pagés i  
Solé, 2019, p. 182). 

Problemàtica
La teoría sistémica y el model ecològic 

conceptualitzen que les problemàtiques, enteses 
com les situacions objecte dels serveis socials no es 
poden entendre sense factos de risc i protecció que 
influeixen en les mateixes (Manzano, Pagés i  Solé, 

2019). 

Factors de context



Vers el concepte de (multi)morbiditat social
Element de discussió 2

Àmbits 
necessitat social

Dominis o 
dimensions vitals

Material 
Instrumental

Relacional 
Comunitari

Autonomía 
Funcional

Economia

Feina i formació

Ús del temps

Allotjament

Relacions en la UC

Salut mental

Salut física

Consum drogues

ABVD

AIVD

Relacions socials

Participació comunitat

Aspectes judicials 



Segmentació basada en dades vs criteri 
expert

Element de discussió 3

Un sistema de segmentació basat en 
dades té un cost menor que en eines 
de criteri expert, hi ha menys biaixos i 
té en compte més població, inclosa a la 
que és difícil passar una eina. (Lewis, 
2007)

Les eines de diagnòstic que orienten la 
segmentació a nivell de cas són més 
precises i, hores d’ara, semblen la única 
estratègia viable.

Bona Pràctica a investigar
Recerca de Domingo Carbonero i Esther Raya de la 
Universitat de La Rioja en el perfilat d’usaris de 
serveis socials a Castella la Mantxa mitjançant una 
eina de valoración de l´’exclusió social



Vers l’estandardització de catàleg de serveis
Element de discussió 4

Serveis de 
llarga durada

Contactes

Prestacions 
econòmiques

Serveis de 
curta durada

Comunitaris



Superar l’estructura sistèmica de nivells 
d’atenció i caminar vers itineraris personals

Element de discussió 5

Especialitzada

Intensiva

Bàsica



Promoure l'ús intensiu d’eines de valoració 
social

Repte 1

DS-DIBA

Altres

Altres



Desplegament llenguatge estandarditzat a 
serveis socials

Repte 2

DS-DIBA

Altres

https://ticsalutsocial.cat/es/projectes/oficina-interoperabilidad/intersocial-ii/


Potenciar la recerca bàsica en el camp del 
diagnòstic social

Repte 3

Bona Pràctica a investigar
Recerques sobre problemàtiques concretes com la 
de la Soledat no desitjada a Fantova (2020)

Fomentar la recerca dels diferents 
actors del Sistema de Serveis Socials



Definir CMBD de serveis socials
Repte 4

Bona Pràctica a investigar
Projecte DACHA a UK per a definir CMBD per a 
serveis LTC. (Burton.J, Goodman. K i Quinn. T, 
2020)

Cal definir els CMBD (Conjunt mínim 
bàsic de dades) per als diferents 
serveis.



Captar en continu la capacitat econòmica i 
les condicions de l’habitatge

Repte 5

Les dades estadístiques no recullen 
amb suficient precisió la variabilitat en 
el curt termini de la capacitat 
econòmica de les famílies

Registrar també en continu les 
condicions d’habitatge segons la 
classificació ETHOS



Registrar esdeveniments significatius
Repte 6

Situacions disruptives en la vida de les 
persones i famílies: desnonaments, 
situacions de maltractament, etc.

Opinions



Connectar amb altres sistemes
Repte 7

Dades significatives de salut Dades significatives educació



Gestió del coneixement
Repte 8

Què?

Qui?

Com?Quan?

On?
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