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La investigació social aplicada dins de l’àrea de coneixement del Treball 
Social i Serveis Socials 
 
Des del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de 
Barcelona (Facultat de Pedagogia), s’estan iniciant recerques aplicades sobre 
la realitat social que estan estretament vinculades amb l’objecte propi de la 
disciplina del Treball Social.  
 
“El Treball Social constitueix una disciplina en el marc de les ciències socials ja 
que basa la seva metodologia en un cos sistemàtic de coneixements 
evidenciats i fonamentats derivats de la investigació i avaluació pràctiques, 
afegint coneixements particulars específics en el seu context. Reconeix la 
complexitat de les interaccions entre els éssers humans i el seu entorn, i la 
capacitat de les persones, tant per ser les afectades com per alterar les 
nombroses influències que pesen sobre elles mateixes, incloent-hi els factors 
bio-psico-socials. El treball social es serveix de les teories sobre el 
desenvolupament i comportament humà, així com de les teories sobre els 
sistemes socials, amb l’objectiu d’analitzar situacions complexes i facilitar 
canvis individuals, grupals, gravitacionals, socials i culturals”1. 
 
La investigació aplicada en el camp del treball social té una dimensió pràctica i 
pragmàtica, dirigida al major coneixement dels problemes socials que afecten 
els individus, els grups socials i les comunitats per tal d’aportar possibles vies 
de resolució o alternatives davant aquests problemes.  
 
Per altra banda, en la nostra disciplina hi ha una manca important de revistes 
especialitzades en la disciplina amb índexs d’impacte, on es puguin publicar i 
donar a conèixer les recerques pràctiques que es realitzen des dels diversos 
departaments de les universitats catalanes. A nivell internacional i segons la 
base de dades del Social Sciences Citacion Index, només hi ha revistes 
anglosaxones com ara la “British Journal of Social Work” (factor impacte 2008, 
0.816) o la “International Social Work” (factor impacte 2008, 0.331) o la “Journal 
of Social Work Practice” (factor impacte 2008, 0.333).2 
 
A nivell de l’Estat Espanyol, l’existència de revistes especialitzades en la 
disciplina del Treball Social també és molt escassa. Només apareixen algunes 

                                                 

1 Definició adoptada per l’Assemblea General de la FITS-IFSW, Montreal (Canadà ), Juliol 2000. 

2 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J 
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revistes amb índexs d’impacte molt poc significatius. Segons la base de dades 
de l’IN~RECS, apareixen “Cuadernos de Trabajo Social” (factor impacte 2008, 
0.074), “RTS.Revista de Treball Social” (factor impacte 2008, 0.020), 
“Portularia.Revista de Trabajo Social” (factor impacte 2008, 0.016), “Revista de 
Servicios Sociales y Política Social” (factor impacte 2008, 0.000) y “Zerbitzuan. 
Revista de Servicios Sociales” (factor impacte 2008, 0.000).3 
 
La contribució al Taller 2010: L'avaluació de la recerca en Humanitats i 
Ciències Socials es basa en quin paper han de jugar els grups de recerca dins 
de l’àrea de coneixement del Treball social i  Serveis Socials de les diverses 
universitats catalanes en la producció i avaluació científiques.  
 
Cóm divulgar i publicar les diverses recerques que s’estan realitzant a revistes 
especialitzades de l’àmbit, tenint en compte el caràcter pragmàtic i aplicat de 
les recerques? 
 
 Cóm augmentar els factors d’impacte en les esmentades revistes 
especialitzades? 
 
Cóm augmentar el nombre de revistes especialitzades en la disciplina del 
Treball Social? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 http://ec3.ugr.es/in-recs/ 


