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Sociologia del Treball Social i la Federació Mestral 

Dades generals: 

Universitat Rovira i Virgili 

Tarragonès 

David Dueñas i Cid 

david.duenas@urv.cat 

Dades de l’experiència: 

Aquesta és una experiència desenvolupada des del curs 2011- 2012 en que els alumnes de 

primer curs del Grau de Treball Social de la URV, en l'assignatura de Sociologia, col·laboren 

amb la Federació Mestral en l'organització d'activitats.  

La Federació Mestral és una entitat que agrupa diverses associacions que treballen amb 

persones amb alteracions funcionals al camp de Tarragona. És la unió de voluntats i treballs 

perquè aquestes persones puguin assolir el major grau d'autonomia personal i normalitzar la 

seva relació amb l'entorn. 

Els alumnes de Sociologia es distribueixen entre les entitats que formen part de la Federació i 

realitzen unes entrevistes exploratòries per conèixer l'entitat i el que fa (activitats, 

possibilitats,...). Un cop tenen aquesta informació han d'elaborar algunes propostes d'activitats 

que han de consensuar amb els responsables de l'entitat per tirar-ne endavant una. Finalment, 

els i les alumnes presenten els resultats de la seva feina en una jornada oberta a la que es 

convida a participar als membres de les entitats que han col·laborat. Per exemple, els alumnes 

han pogut conèixer les activitats de l'Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), de l'Associació 

de Parkinson de les Comarques de Tarragona, de l'Associació de Cardiopaties Congènites 

(AACIC), de la Lliga d'Afectats Reumatològics, de la Xarxa Solidària per a la Igualtat i de la 

mateixa Federació. 

Aquest coneixement generat i adquirit pels alumnes queda recollit en un diari reflexiu de 

l'experiència i es fa servir a l'aula per crear continguts que complementen la docència teòrica, 

treballant aspectes pràctics com l'elaboració de treball de camp, el disseny de projectes o 

l'avaluació de resultats. 

Redacció: David Dueñas i Cid, desembre 2014 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement de la realitat social de l'entorn laboral on l'alumne haurà de treballar en 

el futur. 
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- Foment de la reflexió sobre la tasca realitzada. 

- Creació i avaluació d'activitats i projectes. 

- Habilitats en la negociació amb les entitats. 

- Dimensió ètica de la docència i del treball social 

Descripció del servei: 

Activitats d'una durada limitada (mig dia) proposades pels alumnes i consensuades amb les 

entitats que cobreixen alguna necessitat de l'entitat o proposen alguna innovació en activitats 

ja realitzades. 

Àmbits de servei: Promoció de la salut, Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres 

persones, Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Sociologia del grau de Treball Social de la URV 

Nivells educatius: Universitat 

Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys 

Data d'inici del projecte: Febrer de 2012 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: URV - Federació Mestral 

Vegeu un vídeo de l'experiència 

Dades de contacte: 

Adreça: Av/ Catalunya, 35 

Població: Tarragona 

Comarca: Tarragonès 

Correu electrònic: david.duenas@urv.cat 

 


