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Docents i tutors de pràctiques de 
Treball Social es formen en el curs 
Conferència del Grup Familiar 

 
 
 
 



Els participants al curs, amb Martina Erpenbeck. 
És una tècnica d'intervenció social, Family Group Conference 
-FGC, que implica nens o persones adultes i el seu cercle 
ampli, per trobar solucions conjuntes a situacions de crisi o 
dificultats familiars. El curs s'ha fet del 23 al 25 de febrer, al 
campus Catalunya 
Aquesta tècnica d’intervenció social, Conferència del Grup Familiar, 
consisteix en dur a terme reunions de presa de decisió que 
apleguen a nens o persones adultes amb la seva família i la seva 
xarxa de suport en sentit ampli, amb l’objectiu de trobar solucions 
conjuntes a situacions de crisi o dificultats familiars. 
El curs l’ha impartit Martina Erpenbeck, treballadora social, 
pedagoga i supervisora d’equips INTERACT DIALOGO, que ha 
desenvolupat una metodologia participativa a través de la 
presentació d’experiències pràctiques i reals viscudes a 
Hamburg (Alemanya). Han participat més d’una trentena de 
professores del grau de Treball Social i del Departament 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, així com tutors/es de 
pràctiques vinculats a l’assignatura Pràcticum 
d’Intervenció d’aquest ensenyament. 
La valoració general de les persones assistents ha estat molt bona, 
ja que ha estat una oportunitat de conèixer una eina de treball que 
pot ser valuosa per millorar la intervenció social amb famílies. A 
més a més, promou l’apoderament per als membres de la família, i 
la responsabilitat recau en els protagonistes evitant la dependència 
dels serveis d’ajuda pel que fa a la decisió del suport. 
El professorat i les persones que tutoritzen les pràctiques dels 
estudiants s’han format primer per poder després formar-los, dins 
les aules i a la pràctica real, sobre aquesta nova eina d’intervenció. 
L’activitat l’ha organitzat l’àrea de Treball Social del Departament i 
l’ha finançat l’Institut de Ciències de l’Educació (URV). 
 
 
  
	  


