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ANÀLISI DE NECESSITATS I POTENCIALITATS 

Forma part del diagnòstic i és previ al disseny 
d’una intervenció socioeducativa amb la intenció 
de millora (segon semestre). Es tracta de, a partir 
d’un anàlisi de context, detectar “necessitats” i/o 
“potencialitats”, contextualitzar-les, cercar 
informació al respecte i analitza les dades 
obtingudes a partir d’una o vàries metodologies 
especialitzades. Finalment, es realitzaran unes 
conclusions i propostes de millora a partir de 
l’anàlisi realitzat.  

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



ANÀLISI DE NECESSITATS 

I POTENCIALITATS De forma (1)Prescriptiva, (2)Expressada 
o demandada, (3)Sentida, 
(4)Comparativa, 
(5) Canvi desitjat.  

(2)METODOLOGIES 

- De quina forma trobem una 

“NECESSITAT”?  

(1)Met. Normativa o Prescriptiva (a  partir dels professionals) 
(2) Met. Participativa o democràtica (a partir dels usuaris) 
(3) Ambdues metodologies a l’hora (Professionals i usuaris) 

(3) CONCLUSIONS I 

REFLEXIONS DE L’ANÀLISI: 

Propostes de millora 

- SEGON SEMESTRE (DISSENY I FORMULACIÓ) 

Creació d’un programa comú relacionat 
amb els resultats del diagnòstic, i la 
construcció dels seus pertinents 
projectes a L’assignatura “Disseny i 
Innovació de l’acció Socioeducativa” 

1.1 Contextualització de la ”Nec.” detectada 

1.2 Recerca d’informació  

Quines propostes de millora presentem i 
per a què poden servir en el 
desenvolupament del centre + altres 
reflexions.   

(1) NECESSITAT I/ POTENCIALITAT 

2.1  Anàlisi de les dades obtingudes:  

A partir de quina o quines metodologies: 

Eines? DAFO? PMI?, Ishikawa, (I+U) xV.... 



• Normativas: hacen referencia al establecimiento de una norma y a la 
consideración de las discrepancias con esta norma como carencias que pueden 
ser resueltas mediante la formación.  
 

• Expresadas o demandadas: son el resultado de la voluntad de cambio expresada 
de manera generalizada por los sujetos.  
 

• Sentidas: son las necesidades percibidas de forma subjetiva por los sujetos.  
 

• Relativas: son el resultado de la comparación de unos individuos o colectivos con 
otros.  
 

• Prospectivas: aquellas vaticinadas para el futuro. 

Tipos de necesidades                     (Zabalza, 1986) 



1. 1 Contextualització de la ”Nec”. detectada   1.2 Recerca de la informació 

 

I. Qüestionaris 

II. Entrevistes 

III. Observació 

IV. Altres… 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 

Necessitem saber més de la “necessitat” o ”potencialitat” detectada... 

...fins el punt de tenir  dades suficients per poder analitzar-la 

 

I. Qui fa la demanda? 

II. Quin tipus de necessitat és? 

III. Possibles causes?  

IV. Etc.  

 

Recopilar info per la posterior anàlisi 

(1) NECESSITAT I/ POTENCIALITAT 



(1) NECESSITAT I/O POTENCIALITAT(Consells per aquest pas) 

A banda de les “necessitats” i “potencialitats” detectades i el tipus d’aquestes,   
SON “NECESSITATS” o “POTENCIALITATS” 

 SOCIOEDUCATIVES O “NECESSITATS” D’ALTRE TIPUS? 

D’ altre tipus que com a educadors/es socials NO hem de desenvolupar en el diagnòstic,  
Perquè no entren en la nostra intervenció socioeducativa: 

 
  INFRAESTRUCTURES, ECONÒMIQUES, UBICACIÓ i altres semblants... 
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Contextualització i recerca d’informació de forma individual, però... 

...Cada ”NECESSITAT” i/o “POTENCIALITAT” detectada durant 
l’anàlisi de context es desenvoluparà i es transformarà en 

NECESSITAT o POTENCIALITAT de forma INDIVIDUAL i/o 
CONJUNTA (en 2.1 l’anàlisi de dades obtingudes) depenen de la 

relació entre elles i la o les metodologies escollides. 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 

(2) METODOLOGIES  



(2) METODOLOGIES 

QUI pren la decisió per definir les necessitats que s’han de cobrir? 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



(2) METODOLOGIES 

QUI pren la decisió per definir les necessitats que s’han de cobrir? 

METODOLOGIA NORMATIVA 

És un conjunt de procediments racionals a càrrec dels mateixos 
professionals que reben o detecten la demanda a tractar, amb la 
finalitat de portar a terme un anàlisi de les dades obtingudes d’una o 
vàries (a la vegada) “necessitats” o “potencialitats” Socioeducatives, i 
que servirà a posteriori, com a punt de partida per a la intervenció de 
la possible millora a posteriori.  

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



(2) METODOLOGIES 

És un conjunt de procediments racionals a càrrec dels propis afectats 
o usuaris i amb un acompanyament pertinent dels professionals del 
propi context, on porten conjuntament a terme una reflexió individual 
i col·lectiva de forma estructurada, per tal d’identificar les seves 
necessitats, categoritzar-les i prioritzar-les en vers la seva viabilitat, i 
que servirà, per una banda per treballar l’autonomia d’aquests, amb la 
finalitat de portar a terme un anàlisi de les dades obtingudes d’una o 
vàries “necessitats” o “potencialitats” Socioeducatives, i que servirà a 
posteriori, com a punt de partida per a la intervenció de la possible 
millora a posteriori.  

METODOLOGIA PARTICIPATIVA O DEMOCRÀTICA 

QUI pren la decisió per definir les necessitats que s’han de cobrir? 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



(2) METODOLOGIES 

A partir de quina tècnica analitzaré les dades? 

2.1  Anàlisi de les dades obtingudes:  

 

I. Ishikawa 

II. (I+U)x V 

III. DAFO 

IV. PMI 

V. Etc. 

 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



(3) CONCLUSIONS I REFLEXIONS DE L’ANÀLISI: 

PROPOSTES DE MILLORA 

Quines propostes de millora presentem a partir 
de l’anàlisi anterior i per a què poden servir en 
el desenvolupament del centre + altres 
reflexions, sempre en relació amb l’anàlisi de 
necessitats i potencialitats, i gràcies també, a 
l’anàlisi de context inicial.   

ANÀLISI DE NEC. I POT. 



Síntesi per fer un anàlisi de necessitats i 
potencialitats: 

 

1. Anàlisi de context Intern i extern.  

2. Quines “necessitats” hem detectat realitzant l'anàlisi de context? De quin tipus? 

3. 1.1 Contextualitzem la ”necessitat detectada”  1.2 Recerca d’informació al 
respecte. De forma individual amb cada necessitat i/o potencialitat detectada.  

4. 2.1  Anàlisi de les dades obtingudes als Punts A i B i a partir de quina o quines 
metodologies? Per què? Anàlisi de forma individual o grupal. Per què? 

5. 3. Conclusions i reflexions de l’anàlisi: Propostes de millora per al segon 
semestre. 

 

ANÀLISI DE NEC. I POT. 


