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PER ACCIÓ  SOCIAL

A què ens referim quan parlem
d'acció social?

QUÈ ENTENEM 
 



diverses maneres d’entendre 
com les accions de les persones 
sobre l’esdevenir col·lectiu, i de 
la societat sobre els individus, 
poden con�gurar i orientar el 
canvi social. 

L’acció social ha estat àmpliament 
conceptualitzada i definida en els 
diversos camps de les ciències socials, 
especialment la sociologia.    

L'ACCIÓ SOCIAL FA REFERÈNCIA A

Es centra en les accions que du a terme una o 
diverses persones en un entorn social, considerant 
en tot moment l'existència de les altres persones 
que interaccionen en aquest entorn així com els 
efectes o la resposta que es pot generar l'acció en la 
pròpia comunitat. 



PERSEGUEIX   
L'ACCIÓ  SOCIAL

Quina és la finalitat 
de l'acció social?

QUIN OBJECTIU



construir una societat més 
equitativa, inclusiva i amb un 
alt grau de cohesió social. 

L’objectiu de l’acció social  
desenvolupada i promoguda pels equips 
d’atenció social bàsica ha de ser

PROMOU EL DESENVOLUPAMENT I L’AUTONOMIA 
DE LES PERSONES, ESPECIALMENT D’AQUELLES  
QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT  
 

GRÀCIES A AQUESTS PRINCIPIS, L'ACCIÓ SOCIAL 
 

L’acció social està caracteritzada per 
diversos principis orientadors.

o que tenen més dificultats per garantir 
l’exercici efectiu i l’ampliació dels seus 
drets socials i de ciutadania.  



LA C IUTADANIA
EN L'ACCIÓ  SOCIAL

Quin és el rol de la ciutadania
en l'acció social?

COM PARTICIPA



L'ACCIO SOCIAL

PER AQUEST MOTIU, L’ACCIÓ SOCIAL TAMBÉ 
 
 

atorga el protagonisme a  
les persones i les comunitats, 
perquè no s’ha d’intervenir a les 
comunitats, sinó que s’ha de 
construir amb les comunitats.

La ciutadania ha de participar 
activament en la consecució 
dels seus drets, i no tenir 
únicament un rol passiu com a 
beneficiària dels serveis que 
ofereixen els equips d’atenció 
social bàsica.

IMPLICA CONSTRUIR I ARTICULAR 
EL VINCLE SOCIAL COMUNITARI 
 
 
 
mitjançant l’acompanyament, l’enxarxament 
i el desplegament del treball sociofamiliar, 
grupal i comunitari. 
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Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament dʼEmpresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

FINANÇAT PER:
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