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1. El treball en xarxa

1.1. Introducció

L’augment de la necessitat i la demanda d’intervencions professionals, tant
socials com educatives o sanitàries, és un fet patent que obliga a polítics,
planificadors i professionals a replantejar-se els tipus de gestió i distribució
de recursos i, en conseqüència, a cercar solucions a un dels problemes que
sistemàticament planteja la intervenció socioeducativa: la definició i
afrontament d’aquests “espais d’intersecció” (socioeducatius,
socioculturals, etc.), que en moltes ocasions i per raons àmpliament
analitzades, estan insuficientment clarificats. Conceptes com: coordinació,
integració d’actuacions, col·laboració i, potser el més precís,
complementarietat, apareixen immediatament en aquest escenari
aplicats a múltiples nivells d’intervenció: entre professionals, institucions
socials i educatives, iniciativa social, pública i privada, diferents categories
de recursos, etc.

Aquest plantejament implica immediatament una reflexió i ordenació del
que significa el dit “treball en xarxa”. A continuació iniciam la presentació
dels primers temes, abans d’entrar a l’estudi de la metodologia concreta.

1.1.1. La necessitat d’articulació

En diversos treballs i experiències, al llarg dels darrers anys, es contempla
la necessitat d’un sistema d’articulació, especialment entre els serveis
socials, educatius i sanitaris que actuen a nivell local (Veure, per exemple:
Coletti i Linares, 1997). Les bases comunes d’aquestes experiències i
treballs es poden sintetitzar en els següents punts:

- El sistema d’actuació i atenció, sigui amb infants i famílies, sigui amb
persones majors o a altres sectors, ha de ser integral, atenent a la
diversitat de necessitats; i interdisciplinar, promovent la participació
integrada dels diferents professionals.

- El model d’organització dels serveis ha de ser global, amb mesures dels
diversos tipus (prevenció, atenció, inserció, promoció).

- S’ha de proporcionar una definició i clara delimitació dels procediments
d’articulació, facilitant fórmules senzilles i operatives, però amb el
màxim suport i reconeixement institucional.



- Han d’existir criteris explícits i específics per a la complementació i/o
utilització dels recursos amb la necessària coordinació organitzativa
entre nivells (nivell primàri-nivells secundaris).

- S’han de dissenyar les estratègies d’actuació compartides,
garantitzant, sobretot, l’acceptació i implicació dels professionals que
participin en el treball en xarxa en l’àmbit territorial concret.

- S’han de preveure les mesures d’avaluació que aporten la informació
per a l'anàlisi i la presa de decisions en relació al seu posterior
desenvolupament.

- La posada en marxa del treball en xarxa ha de contemplar,
necessàriament i específicament (segons els sectors d’actuació), la
formació i ensinistrament del personal implicat.

Aquests criteris genèrics han servit de base i fonamentació a diverses
experiències. En general, a totes es pretén oferir una atenció integral
mitjançant: la coordinació de recursos socials, educatius i sanitaris en el
desenvolupament de programes d’intervenció territorialitzats (locals).

Una de les característiques essencials que defineixen aquest model de
treball en xarxa resideix en la seva base comunitària (local), d’acord amb
el principi objectiu dels sistemes de política social: “actuar
preferentment en els nivells primaris”. És a dir, l’eix del sistema
d’atenció no estaria situat al voltant de les institucions o centres
especialitzats, que per suposat són elements clau, sinó als Serveis Socials,
Educatius o Sanitaris de caràcter comunitari, tots ells a la vegada
complentant-se amb aquest gran sector que garantitza el manteniment del
sistema d’atenció constituït per les iniciatives socials (entitats i la resta
d’actuacions desenvolupades des de la societat civil).

En conseqüència, es tracta d’oferir un model d’atenció o, potser, només
una metodologia de treball en xarxa que garantitzi la continuïtat i
coherència entre els diferents tipus i nivells d’actuació .

1.1.2. L’enfocament comunitari

Al llarg de més de vint anys d’ajuntaments i altres administracions
democràtiques, s’ha aconseguit una progressiva expansió de l’oferta de
serveis, programes i polítiques socials (educatives, de serveis socials,
culturals, de salut, de promoció socioeconòmica, etc.). Amb els processos
de descentralització tant les administracions com la societat civil, a
nivell local, han anat assumint responsabilitats d’acció en terrenys molt
rellevants.

Així tenim a l’àmbit local, una ampli ventall de recursos i programes
que després denominarem “recursos locals”. Molts de responsabilitat
pública municipal o d’altres administracions; altres d'iniciativa social no
lucrativa o d’iniciativa privada. Val a dir que tot això no és el fruit de cap
conjuntura puntual. És en aquest escenari d’enfortiment de l’administració



democràtica i de la societat civil, on té sentit plantejar-se recuperar
l’enfocament comunitari per desenvolupar els projectes socioeducatius a
l’esfera local.

Les diferents estratègies presents als processos comunitaris, que es poden
desenvolupar a l’àmbit local, podrien classificar-se a partir dels dos
paràmetres clau del model comunitari (Blanco i Gomà, 2002): la
revalorització de tots els recursos i la participació.

La revalorització de tots els recursos es fonamenta en una concepció
molt bàsica: a qualsevol comunitat viva hi ha molts recursos socials que
denominarem “recursos locals”, els quals compleixen funcions com a
“àmbits socialitzadors”, perquè són els escenaris en els que es construeix la
sociabilitat. Aquest plantejament ens condueix directament al caràcter
plurisectorial i multitemàtic de l’enfocament comunitari. Aquest
plantejament implica la transversalitat de les polítiques basades en un
enfocament comunitari. La transversalitat requereix la construcció de
projectes oberts al treball horitzontal. Qualsevol projecte amb enfocament
comunitari ha de pensar com implicar a les escoles, els serveis d’atenció
primària socials o de salut, les famílies, el teixit associatiu, etc. els diversos
àmbits possibles.

La participació és el segon paràmetre de l’enfocament comunitari.
Algunes polítiques públiques a l’esfera local s’han desenvolupat sota
formulacions més aviat tecnocràtiques (des de les iniciatives locals
d’ocupació, fins als programes d’habitatge per a joves, passant per les
rendes mínimes d’inserció o alguns serveis d’atenció domiciliària); en canvi,
els projectes amb enfocament comunitari han d’incorporar des de la seva
gènesi una forta dimensió participativa. Per què? Destaquem-ne dos
factors: es tracta d’un enfocament que implica un cert aprenentatge social
per part de tots, una recuperació del valor del treball en xarxa (implicant a
tots els que estan a un territori); a més incorpora uns objectius només
viables en clau de complicitat ciutadana i de compromís de les persones
cap a un ampli canvi cultural i d’actituds, inassolible des del més
benintencionat voluntarisme institucional.

1.1.3. Què és el “treball en xarxa”?

S’ha parlat de “treball en xarxa” i a tots els dedicats al treball social o
socioeducatiu ens sonen aquests termes, hem dit que és una manera de
treballar amb un enfocament comunitari (tots els recursos són poden fer
aportacions, ampliar la participació...), però com podríem explicar a què es
refereix el  “treball en xarxa” amb més detall?

Avançant un poc més es pot dir que el treball en xarxa és el treball
sistemàtic de col·laboració i complementació entre els recursos locals
d’un àmbit territorial. És més que la coordinació (intercanvi d’informació),
és una articulació comunitària: col·laborar de forma estable i
sistemàtica, per evitar duplicitats, competència entre recursos,



descoordinació i potenciar el treball en conjunt.

A l’àmbit socioeducatiu en medi obert, com en molts altres sectors
d’intervenció social, el treball en xarxa s'ha convertit en una cosa
imprescindible. El sistema reticular de les xarxes és apte per a una gran
varietat d'activitats ja que presenten una estructura democràtica
horitzontal i suficientment flexible per adaptar-se a un entorn comunitari
caracteritzat per l'augment dels actors i de les possibilitats d'interacció.

Les xarxes neixen generalment de petits grups d'individus i grups amb una
filosofia comuna o bé des d'organitzacions i entitats amb objectius
compartits, i evolucionen cap a estructures més complexes i madures amb
estabilitat, acords explícits de col·laboració, organització, sistemes de
coordinació i "productes" com publicacions, trobades, conferències i
projectes compartits. En qualsevol cas, hi ha un procés de maduració, un
cicle vital que s’ha d’entendre.

En termes pràctics la metodologia del treball en xarxa és una manera
efectiva de compartir informació, d’aprendre de l'experiència de l'altre, de
treballar junts, i permet als seus membres evitar l’excessiu desgast en
recursos que significa la duplicació del treball o la d'iniciar cada vegada
contactes per intercanviar experiències, facilitant a les accions i iniciatives
dels membres un efecte multiplicador.

En tota la comunitat autònoma, amb un entorn polític cada vegada més
complexe, el desig de col·laborar ha produït una sèrie de xarxes socials o
comunitàries que han funcionat amb molt d’èxit. Existeixen xarxes
d’entitats veïnals, de professionals, d'escoles, d’entitats de persones
majors, etc.

En els darrers anys, aquestes xarxes, més o manco formals, han sorgit
com a vies d'innovació, generant activitats i projectes compartits. El nivell
de maduresa que han assolit els permet ser reconeguts i escoltats per
obtenir recursos.

Ara bé, de xarxes estrictament comunitàries, és a dir, xarxes locals
orientades amb un enfocament comunitari, a les Illes n'hi ha ben poques
que siguin estables. I això no és degut exclusivament a l'aïllament
tradicional respecte a altres indrets o a l'absència significativa d'intercanvis
i activitats que les fa innecessàries, és degut, també, a que perquè siguin
estables han de motivar als seus membres, han de ser efectives, han de
saber superar el seus conflictes, etc. Per tant qualsevol intent de treballar
en xarxa s'enfronta al repte de crear un sistema propi, adaptat a cada
realitat, d'interacció i col·laboració.

Així, les xarxes tenen raó de ser a través de:

a.- l'aprenentatge de com treballar plegats (acceptació de la
diferència, treball en equip, articulació, col·laboració, etc.);

b.- l’adaptació a les realitats locals (coneixement de les necessitats i
demandes, comprensió de les dinàmiques locals, etc.); i

c.- el treball efectiu (metodologia, manteniment de la motivació i
capacitat de plantejar-se projectes realistes i viables).



Les xarxes estan destinades a la participació constructiva en els processos
comunitaris locals. Són l'eina principal de col·laboració local.

La metàfora de la xarxa permet comprendre millor els diversos tipus de
relacions que es donen al treball socioeducatiu en un territori, així com les
relacions que es voldrien desenvolupar des d’un enfocament comunitari, el
que podríem denominar “xarxa socioeducativa”.

Les xarxes que sempre es donen són

les xarxes relacionals personals, és a dir, el conjunt de relacions entre
les persones que formen les diverses organitzacions (amistat, pràctiques de
consum o ocupació del temps similars, etc.);

les xarxes de dependència, és a dir, el conjunt de relacions en que
s’observa la jerarquia administrativa, les competències, els fluxos de
finançament, etc.

La xarxa socioeducativa, és la formada per tots els professionals i
organitzacions que treballant conjuntament, desenvolupen una concepció
comú que els hi permet definir escenaris de futur, estratègies d’actuació i
processos de col·laboració. Per això estableixen acords de funcionament
col·laboratiu, com ara les comissions de prevenció.

Aquest xarxa socioeducativa implica un procés de construcció permanent.
Es caracteritza com un sistema obert, basat en la valoració igualitària del
seus membres i en la reciprocitat.

Les xarxes poden ser molt diverses, però en qualsevol cas estan formades
per recursos (serveis, entitats, etc.) que entren en relació. Més endavant1

analitzarem cada un dels tipus de xarxes (xarxa interna i externa, per
exemple). Ara caracteritzarem els diversos aspectes de les xarxes de
treball socioeducatiu:

1. Xarxa ARTICULADA – Cada servei i cada professional coneix les
funcions i les competències dels altres serveis i professionals. Defineixen
les seves actuacions a partir d’aquest reconeixement i del treball
col·laboratiu acordat entre els que composen la xarxa. Dos requisits per a
aquesta articulació són

la valoració igualitària: no hi ha un únic centre, un eix central; pot haver
rotació de rols (la mateixa actuació la poden realitzar diversos membres,
els rols poden canviar) i jerarquia funcional (cada un pot dominar més
un tema o un aspecte concret);

la reciprocitat: els diversos membres s’influeixen i es complementen. Això
significa que no hi ha competència destructiva, que s’han de cercar els
aspectes en que hi ha “interdependència de finalitats”, les finalitats dels
uns i dels altres estan positivament relacionades. El que li va bé a un li va

                                      
1 A la secció dedicada a l’ECOMAPA.



bé als altres. Si hi ha objectius que no compleixen aquesta condició s’ha
d’estudiar la seva excepcionalitat, però si no hi ha una justificació especial
s’han d’eliminar del treball en xarxa.

2. Xarxa DINÀMICA-FLEXIBLE – S’adapta les necessitats i demandes
socioeducatives, al procés evolutiu de cada comunitat i a les seves
característiques socioculturals.

3. Xarxa COHERENT – Basada en l’interrelació pactada entre les diferents
actuacions que cal dur a terme. L’articulació permet aquest treball
coherent, fonamentat en principis, plantejaments metodològics i
orientacions estratègiques similars o comuns. Els nivells de treball coherent
es poden simplificar en diverses línies d’actuació en xarxa:

- Treball per processos, basats en distribució de funcions i en
professionals de referència per a cada tipus d’actuació (amb protocols),
garantint la continuïtat i evitant ruptures.

- Aplicació de projectes consensuats, clarament definits.

- Complementarietat de les actuacions sobre casos.

- Avaluació continuada i compartida.

4. Xarxa NO EXCLOENT – Hi ha capacitat per a integrar a qualsevol
iniciativa significativa, sense fer distincions entre els tipus de serveis o
entitats. S’ha de considerar que una xarxa no excloent ha de complir les
condicions d’un sistema obert: els seus membres poden entrar i sortir de
les comissions d’articulació, sense que el treball col·laboratiu desapareixi.
No són els individus singulars els imprescindibles, sinó les organitzacions i
els processos que desenvolupen conjuntament.

5. Xarxa FORMATIVA – Hi ha un cert enfocament formatiu en comú,
basat en la idea de que tots aprenen de tots. El treball en grup, necessari
per a l’articulació, permet aquest intercanvi formatiu.

Ara ja es podria redefinir la xarxa socioeducativa com una relació
col·laborativa, estructurada i orientada per la interdependència de finalitats
socials i educatives.

1.2. Els recursos locals

Es pot considerar que una comunitat, amb les seves necessitats,
característiques demogràfiques, situació territorial, dinàmica econòmica,
etc. està constituïda, bàsicament, per tres tipus de factors:



Relacions socials (veïnatge, solidaritat intra i interfamiliar, divisió del
treball, etc.).

 Recursos socials (unitats actives a una comunitat, siguin individuals o
supraindividuals, estiguin formalitzades com a organitzacions o no).
Canalitzen i dinamitzen o limiten les relacions i processos socials. Són
unitats mediadores, de socialització i control social.

Processos socials (regressius, mantenidors, progressius; culturals, socials,
culturals, etc.)

Per al treball en xarxa s’han d’analitzar els tres factors, però aquí ens
centrarem en els recursos.

La unitat territorial que inclou una comunitat (petita ciutat, barri, poble,
etc.) es configura com un conjunt d’àmbits en els quals s’estableixen
relacions a diversos nivells, és el que es poden denominar “recursos
locals”. Aquestes relacions, juntament amb l’expressió individual o
col·lectiva són la base de la dinàmica social i cultural. Una comunitat
pot aconseguir processos comunitaris satisfactoris (millora de la
qualitat de vida, millora del nivell de consciència, desenvolupament de les
identitats, contenció dels conflictes, etc.) si sap aprofitar en aquest sentit
els seus escenaris socialitzadors. El treball en xarxa consisteix en
l’aprofitament i la col·laboració estable amb aquests recursos locals,
entenent que amb el treball conjuntat es multiplica l’efectivitat dels
recursos presents a la comunitat.

Es poden definir alguns recursos locals diferenciats, segons la seva
implicació en el treball en xarxa. Els cinc primers són els més directament
implicats, tradicionalment, en el treball en xarxa; els altres són recursos
que poden considerar-se en funció de la seva dinàmica:

1.- Els centres educatius

2.- Els serveis socials d’atenció primària

3.- Els serveis de salut d’atenció primària

4.- Les policies locals

5.- El món associatiu

6.- L'àmbit cultural

7.- L'àmbit laboral i econòmic

8.- Família i grups informals2 (autoajuda o ajuda mútua)

9.- Els mitjans de comunicació

                                      
2 Es tracta de grups més o manco estables, però que no s’han preocupat
de legalitzar la seva situació. Moltes vegades tampoc s’han preocupat
d’escriure els seus objectius o les normes de funcionament. Per això es
parla de grups “informals”, és a dir, que no han formalitzat la seva
situació.



1.3. Capacitat per al treball en xarxa dels recursos locals

Podríem establir una tipologia dels recursos locals (grups informals,
entitats, organismes de l’administració, etc.) diferenciant en quatre grans
blocs:

1.- Els recursos tradicionals, que només es preocupen de la seva
activitat privada o de les seves competències (des d’una visió restrictiva).
Amb aquests recursos es difícil la col·laboració, només es podrà intentar
treballar amb alguns individus, amb la perspectiva de que es pugui
desenvolupar un procés més satisfactori en el futur.

3.- Els de participació limitada, els quals complementen la seva labor
participant moderadament però sense implicar-se en activitats i propostes
externes. Habitualment es limiten a acceptar rebre informació, aporten
molt poc i es resisteixen força a desenvolupar projectes conjunts. Amb
aquests recursos es poden desenvolupar formes de coordinació limitada
(intercanvi d’informació).

S’ha de tenir present que pot haver motivacions ocultes darrera aquestes
actituds. Per exemple, experiències frustrants, tractaments discriminadors
per part d’alguna administració, manca d’integració dels professionals o
dels seus membres (professors o treballadors que no viuen al municipi i no
s’interessen, per exemple) o altres motius que es podrien intentar conèixer
per facilitar una mica el canvi.

3.- Els que participen activament dels programes socials, educatius,
culturals, etc. que s’ofereixen a la ciutat. Tanmateix, cal advertir sobre
l'abús d'ofertes, cosa que genera dispersió i consumisme d'activitats
exteriors. Es tracta de recursos bastant implicats, però amb una capacitat
d’iniciativa limitada. Amb ells es poden desenvolupar formes d’articulació
molt diverses (realitzar debats, és a dir, analitzar conjuntament la
informació disponible; implicar-los en iniciatives ja dissenyades; intentar
fer accions junts, etc.). S’ha de tenir present que, almenys inicialment, els
processos de treball en xarxa amb aquests recursos obliguen a una inversió
d’energia, a un cert lideratge, compartit amb tots aquells que sí són
capaços de plantejar-se iniciatives.

4.- Els promotors d’iniciatives, aquests recursos generen iniciatives i
activitats que superen les inèrcies habituals, moltes vegades són iniciatives
obertes al seu entorn proper, a sectors de la comunitat o al conjunt de la
comunitat. Són recursos integrats al seu entorn i amb cultura participativa i
col·laboradora, tant a nivell d'organització interna en totes les seves
vessants (projectes propis, gestió, etc.) com en la seva projecció externa
conjuntament amb altres agents, organismes, associacions i institucions
socials, implicant-se en la construcció d'un model de barri o de ciutat (aquí
seria significativa, per exemple, la seva integració a les festes populars o a
les activitats comunitàries dels barris). Aquests recursos són els més
valuosos per al treball en xarxa, entenen molt bé què s’ha de fer, perquè i
com. Si hi ha suficients recursos amb aquesta dinàmica el treball en xarxa



pot ser molt poderós, però no més fàcil. S’ha de tenir present que sempre
hi ha una història de relació entre entitats, i en ocasions també hi ha una
certa competència pel lideratge.

Algunes reflexions al voltant d'aquest quart model, el més obert i proper a
integrar-se dins un projecte de treball en xarxa:

- En aquesta tipologia, tots els agents i col·lectius socials compten com a
possibles impulsors de projectes. No es tracta d’una xarxa passiva que
espera les nostres iniciatives. És per això que el concepte de treball de
complementació surt de la pròpia dinàmica d’aquests recursos quan
comença el treball en xarxa.

- El paper dels educadors, com a professionals socioeducatius, ha
d'esdevenir, en un àmbit obert i compartit, un agent que -fora de les
limitacions- aporta iniciatives, es transforma en dinamitzador en el medi
local en què treballa, col·labora amb propostes noves, etcètera.

2. Introducció a la metodologia del treball en xarxa

El treball en xarxa requereix un llarg procés de construcció d’una
epistemologia comú a partir del treball en equip, així com de prova de la
metodologia. És evident que no tot el contingut de l’actuació de cada
servei, recurs o professional, ha de passar pel treball en xarxa, però sí pot
ser un bon referent per a una part apreciable de la feina.

La metodologia del treball en xarxa es pot diferenciar en tres grans nivells:

1. CONSTRUIR LES BASES DEL TREBALL EN XARXA: Establiment dels
acords bàsics inicials, reconeixement mutu, anàlisi de les necessitats,
incorporació de nous recursos i definició de les grans línies d’actuació.

És el nivell inicial i més bàsic de desenvolupament del treball en xarxa des
de la perspectiva de la participació comunitària. L’àmbit organitzatiu en
què es desenvolupa preferentment aquesta actuació, en el nostre
programa, ha de ser el de les comissions, tot i que evidentment es poden
acceptar altres formes organitzatives en funció de cada zona. Aquest nivell
d’activitat es pot considerar com a preparatori o complementari del treball
de les comissions.

2. FER OPERATIVA LA XARXA CREADA: En aquest nivell el que s’ha
d’intentar és desenvolupar protocols de treball col·laboratiu i, a partir
de les prioritats i opcions d’actuació més viables, preparar projectes
articulats o conjunts. És el nivell intermedi d’articulació de recursos
(serveis, entitats, programes, líders, etc.). No necessàriament ha de passar
per les comissions, encara que és un molt bon àmbit organitzatiu en el que
estructurar l’articulació.

En aquest nivell la metodologia ha de permetre que s’iniciï la fase
productiva del treball en xarxa.

3. FER EFICAÇ LA XARXA: El nivell més concret de dinamització dels



espais d’articulació, d’execució i consecució de projectes o
actuacions pactades als protocols (sigui sobre casos concrets o sobre
altres nivells de feina) des d’una perspectiva de complementació.

En aquest primer document iniciam la presentació de la metodologia per
primer nivell més general, de desenvolupament de la participació. En els
propers documents de treball es tractaran en profunditat els altres dos
nivells.

Per què començar per la participació? Perquè no hi ha projectes amb
enfocament comunitari que no hagin de pensar en desenvolupar la
participació. La finalitat de bona part dels projectes socioeducatius és
aconseguir processos socials positius, alguns aspectes d’aquests processos
són inabastables (estructura econòmica, estructura del mercat laboral,
estructura urbana, dinàmica sociodemogràfica, etc.), però sobre altres
aspectes sí es pot influir: el nivell de consciència i de participació
ciutadana. No és un tema que es pugui plantejar només un servei, un
programa o un equip de professionals, com és evident; però els serveis,
programes i professionals amb orientació comunitària, sí s’han de plantejar
com influiran sobre els processos participatius.

3. Metodologies per a l’anàlisi conjunt

Hi ha moltes tècniques per treballar en xarxa, als documents posteriors es
presentaran algunes de les metodologies i tècniques d’intervenció, però
aquí s’han seleccionat dues de les principals tècniques per a l’anàlisi
conjunt, punt de partida del treball en xarxa: l’ecomapa i l’anàlisi DAFO.

3.1. L’ecomapa

És una tècnica gràfica que pretén simplificar les complexes relacions que es
donen en un àmbit territorial. Es podria denominar també mapa de
relacions. És una anàlisi molt fàcil de realitzar, però permet una
comprensió complexa i detallada.

S’utilitzen cercles concèntrics en els que es situen els diferents recursos i
agents significatius, presents al territori. Normalment, al cercle interior
s’inclou una unitat d’anàlisi de referència, la qual pot ser una família,
una escola, un centre de serveis socials o qualsevol altra organització.

3.2. L’anàlisi DAFO

En los últimos 30 años el análisis DAFO ha alcanzado una gran importancia



en la planificación estratégica y en los análisis de necesidades.

El análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fuerzas y Oportunidades ) o
SWOT en inglés (Strengths, Weakness, Oportunities and Threats) permite
establecer dos tipos de diagnósticos

la síntesis del análisis de necesidades (de un área territorial o una
organización), denominado análisis estratégico porque permite establecer
las prioridades a partir de la comprensión de la situación y de su evolución
previsible;

el análisis de casos, resumiendo la situación de un caso concreto (situación
de una familia, un grupo, una institución concreta, etc.).

El objetivo del DAFO consiste en concretar, en una tabla resumen, la
evaluación de los puntos fuertes y débiles de una organización o unidad de
análisis con las amenazas y oportunidades. La comprensión de los
elementos considerados es sencilla:

Principales puntos DÉBILES: situaciones actuales y procesos actuales. Son
todos aquellos aspectos que se considera que deberían cambiar

Principales AMENAZAS: todo lo que debe prevenirse. Se trata de procesos
que se pueden dar en un futuro y que generan obstáculos, limitaciones,
riesgos etc.

Principales puntos FUERTES: todo lo que se debe conservar. Se trata de los
aspectos que identifican mejor los aspectos positivos de la unidad de
análisis.

Principales OPORTUNIDADES: todo aquello que debería aprovecharse para
generar procesos que permitan superar las debilidades, crear fortalezas o
prevenir riesgos.

3. Metodologies per concretar i desenvolupar el treball de complementació

Per donar garanties de que els compromisos són explícits, ja es parlava de
la necessitat de definir protocols i projectes d’actuació. Però no es pot
reduir tot el procés d’articulació als procediments definits a aquests
documents, per això, una de les metodologies més rellevants al treball en
xarxa és la del treball en equip. Les Comissions, òrgans d’articulació on
participen els diversos recursos implicats a la xarxa, són l’àmbit privilegiat
d’ aquest treball.

El requisit fonamental és entendre les comissions com a espais comuns de
detecció, intercanvi, articulació, reflexió i regulació de l’actuació. En la
majoria dels casos es pot fer una comissió a nivell municipal i en d’altres
s’ha de realitzar a nivell comarcal o al nivell d’uns pocs barris.

Es veu la necessitat de que intervinguin professionals i recursos dels
diferents àmbits amb poder de decisió per poder implantar actuacions en
l’orientació, la informació , la prevenció, la formació i la resposta a
necessitats concretes.



El desenvolupament del treball en xarxa requereix una definició clara de
funcions per poder explicitar els objectius respectius i per establir canals de
comunicació i intercanvi regulars i estables.

3.1. Els gràfics de flux ANSI i la preparació de protocols

Probablemente la ayuda más antigua para la programación son los
diagramas de flujo. Cada organización puede tener sus propios estándares
de diagramación; además, la American National Standards Institute (ANSI)
ha publicado estándares para diagramas de flujo.

Un diagrama de flujo consiste en una serie de símbolos y conectores entre
ellos. Con estos símbolos puede representarse una amplia variedad de
procesos en forma gráfica. Para el profesional, los diagramas de flujo de un
proyecto pueden servir de visualización y resumen de todos los procesos
implicados.

Una primera precisión a hacer tiene que ver como la complejidad y
estandarización. Cualquier conjunto de procesos, aún siendo muy
complejo, puede representarse por una red o un grafo.

a. En el caso de que un proyecto de intervención sea muy simple pueden
utilizarse gráficos ANSI, especialmente cuando se trate de procesos
estandarizados, es decir, procesos en los que se puedan diseñar cada uno
de los pasos a seguir y de las opciones que deben resolverse. Con estos
gráficos se desarrollan los PROTOCOLOS de actuación colaborativa.

b. En el caso de proyectos de intervención más complejos pueden utilizarse
gráficos PERT, en el marco de los PROYECTOS DE INTERVENCIÓN,
especialmente cuando se trata de proyectos en los que hay secuencias de
actividades en paralelo, diversas personas colaborando, etc.

3.2. Els cercles de comparació (Benchmàrking)

Una altra metodologia a desenvolupar en el context de les comissions de
treball és la dels cercles de comparació. Aquest procediment de treball,
conegut com benchmàrking, va començar a desenvolupar-se en el món
empresarial i es basa en la cooperació voluntària entre organitzacions que
permet l’intercanvi d’informació per tal d'aconseguir una millora dels seus
processos organitzatius i d’actuació. D’aquesta manera, es pot assolir un
aprenentatge ràpid i pràctic, basat en l’experiència dels altres.

El mateix objectiu es pot aconseguir comparant les diverses experiències
dels diversos equips i comissions de prevenció i abordatge del conflicte de
diferents municipis de les Illes Balears. El primer objectiu a aconseguir és
establir, de comú acord, un mínim d’indicadors que permetin comparar les
diferents experiències. Així es podran detectar els punts forts i febles de
cada municipi i elaborar accions de millora en aquells aspectes que calgui.
Les principals dimensions avaluades pels indicadors seran: el tipus
d’iniciatives plantejades, el grau de compliment dels objectius, el nivell de
satisfacció, tant dels professionals i entitats així com els resultats i
impactes.



El benchmàrking és quelcom més que una tècnica o un mètode, ja que
forma part d'una nova cultura, d'una nova manera d'entendre les relacions
entre les entitats, serveis i persones i, en conseqüència, d'una nova
manera de fer.

Es podria parlar de tres grans tipus:

benchmarking intern (entre els diversos components d’una organització o
xarxa d’organitzacions);

benchmarking competitiu (amb altres organitzacions amb les que no n’hi
ha relacions de col·laboració a coordinació):

benchmarking funcional o operatiu (amb altres organitzacions amb les que
sí s’han establert acords de col·laboració).
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