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COMPETÈNCIES

 Adquirir capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi.

 Comunicació oral i escrita en llengua materna.

 Treball en equip, lideratge.

 Adquirir una comprensió crítica dels models d’intervenció en treball social.

 Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps 

d’intervenció.

 Saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de media-

ció en la resolució de conflictes.

 Dissenyar processos de planificació de la intervenció social, tant a nivell individual i fa-

miliar com grupal.
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OBJECTIUS 

 Conèixer els principals  mètodes i tècniques per a interactuar amb individus, famí-

lies i grups amb la finalitat de promoure canvis i millorar les seves oportunitats vitals.

 Conèixer les maneres d’intervenir per a promoure la participació dels usuaris en els 

processos i serveis de Treball social.

 Conèixer i aplicar els mètodes de valoració de les necessitats amb la finalitat d’orien-

tar una estratègia d’intervenció.

 Saber dissenyar plans d’intervenció amb les persones ateses i altres professionals 

tant a nivell individual com grupal.

 Saber aplicar els principals mètodes de suport individual, familiar i grupal.

 Ser capaç d’aplicar les estratègies per la resolució de conflictes a través de la nego-

ciació i la mediació.

 Detectar situacions de crisi i valorar la urgència de les situacions, planificar i desen-

volupar accions per fer-los-hi front i revisar els seus resultats.

CONTINGUTS 

BLOC  I:  Treball  social  individual  i  familiar.  Aportacions  bàsiques  per  a  la 

comprensió

- Elements de la intervenció individual i familiar

- Aportacions bàsiques per a la comprensió

- Teories  psicològiques

- Importància de l’entorn

- Conceptes bàsics sobre la família, estructura i funcionament

BLOC II: La dimensió metodològica

- El procés metodològic en el Treball Social Individual

- Metodologia de la intervenció

o Estudi

o Avaluació diagnòstica

o Pla de treball

o Intervenció/tractament

o Avaluació
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BLOC III: Eines i habilitats per la intervenció

- La relació d’ajuda

o La relació d’ajuda professional: conceptes clau.

o La relació assistencial

- L’entrevista

o L’entrevista en treball social

o Tipus d’entrevista

o L’entrevista com a tècnica

o L’entrevista en la relació d’ajuda

- Tècniques de documentació i registre de dades

o Història social

o Informe social

o Aspectes ètics de la informació

BLOC IV: El treball de grup en el treball social

- El treball amb grups en el treball social

o Què es el treball social amb grups?

o Treball de grup: concepte i accepcions

o Objectius del Treball social de grup.

o Tipologia.

BLOC V: Aspectes estructurals i evolutius dels grups

- El grup 

o Aspectes conceptuals

o Classificació: mida, temps, pertinença, formalitat, formació

o L’origen i la formació dels grups

o  Desenvolupament

o Fases del grup

- Estructura dels grups:

- Els axiomes de la comunicació 

- Comunicació en el grup: incompleta, ambigua, contradictòria, latent.
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BLOC VI: Eines i habilitats per la planificació i conducció de grups

- Planificació del treball social de grup

o Guia per la planificació d’un grup

o Institució i context social

o Necessitats dels clients o usuaris

o Objectius del grup

o Composició

o Estructura: tamany, temps, entorn físic, recursos, personal, local, instal·laci-

ons i equipament.

o Estratègia en la formació del grup: selecció, acord de treball.

o Estratègia per l’avaluació

o Registre i documentació  

o Tècniques pel treball en grup

BLOC VII: Els grups de professionals

- Clarificació de conceptes

- Organització

- Objectius explícits, dificultats 

- Dinàmica grupal

- Objectius implícits, dificultats 

- Les reunions

METODOLOGIA 

Activitats presencials

Grup mitjà: 

- Aprenentatge basat en problemes  

- Debat  

- Estudi de cas  

- Pràctiques d’aula 

- Propostes i discussió de casos pràctics.

Grup Gran

- Lliçó magistral
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Activitats no presencials

- Lectura i cerca d’informació

- Preparació estudi de cas

- Elaboració d’un projecte d’intervenció 

- Elaboració de les activitats d’avaluació continuada

AVALUACIÓ

Degut a les característiques de la matèria i el programa, l’avaluació serà continuada.

És obligatòria l’assistència a aquelles activitats que impliquen un aprenentatge directe i 

experimental  a  l’aula  en  un  percentatge  no  inferior  al  80%.  Aquestes  activitats 

corresponen a les realitzades en grup mitjà.

Caldrà lliurar o realitzar totes les activitats demanades en el temps indicat.

Per superar l’avaluació, cal superar totes les activitats avaluatives amb un percentatge 

mínim del 50% de la puntuació assignada.
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SETMANA BLOC OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ
1

2

3

4

5

Bloc 1
- Elements de la intervenció 
individual i familiar.
- Aportacions bàsiques per a 
la comprensió.
- Teories  psicològiques.
- Conceptes bàsics estructura 
familiar.
- Importància de l’entorn.
- Problema, necessitat i 
demanda.

Conèixer  els  diferents  ele-
ments presents en la inter-
venció i la relació entre ells.
Comprendre  i  emprar  cor-
rectament  la  terminologia 
professional.
Conèixer els  conceptes bà-
sics sobre l’estructura famili-
ar.
Aprendre  a analitzar  la  de-
manda.

Lliçó magistral 

Estudi de cas

Lectura de 
material escrit.

Activitat 
presencial
GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial

6

7

8

9

10

11

12

Bloc 2
- El procés metodològic en el 
Treball Social Individual.
- Metodologia  de  la  interven-
ció.
- Estudi.
- Avaluació diagnòstica.
- Pla de treball.
- Intervenció/tractament.
- Avaluació.

Conèixer  el  procediment 
metodològic per la interven-
ció individual i familiar.
Analitzar  les  diferents  eta-
pes i les variables que inclo-
uen cada una d’elles.
Avesar en la reflexió i la pro-
posta conscient en el procés 
d’intervenció.
Familiaritzar-se  amb  dife-
rents  tècniques  d’interven-
ció.

Lliçó magistral

Pràctiques a 
l’aula
Treball de cas

Lectura i cerca 
d’informació

Elaboració 
projecte 
intervenció

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial IND.

Activitat no 
presencial GP

Dossier sobre el 
treball de casos: 
25%

13

14

15

16

Bloc 3
- Eines i habilitats per la inter-
venció
- La relació d’ajuda
- La relació d’ajuda professio-
nal: conceptes clau.
- L’entrevista
- Tècniques de documentació 

Analitzar  la  relació  d’ajuda 
com a eina d’intervenció.
Comprendre  els  diferents 
elements que intervenen en 
la situació d’entrevista.
Analitzar i  reflexionar sobre 
els factors que influeixen en 
la relació assistencial. 

Lliçó magistral

Pràctiques a 
l’aula: 
resolucions de 
situacions 
simulades, 

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Prova escrita: 
15%

Lliurament 
informe social: 
10%

8



17 i registre de dades Aprendre  tècniques  de  re-
gistre de dades.
Familiaritzar-se  amb  l’infor-
me social i facilitar la utilitza-
ció d’un llenguatge professi-
onal correcte.

dramatitzacions
.
Preparació de 
la prova escrita

Elaboració de 
l’informe social.

Activitat no 
presencial IND.

Activitat no 
presencial IND

1

2

3

Bloc 4
- El  treball  amb  grups  en  el 
treball social
- Què es el treball social amb 
grups?
- Treball  de  grup:  concepte  i 
accepcions
- Objectius  del  Treball  social 
de grup.
- Tipologia.

Conèixer les bases concep-
tuals  del  treball  social  de 
grup.
Saber distingir entre els dife-
rents  tipus  de  grups  i  la 
seva utilitat.

Lliçó magistral

Pràctiques a 
l’aula: 
aprenentatge 
basat en 
problemes.

Lectura i cerca 
d’informació.

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial 

4

5

6

7

Bloc 5
- El grup 
- Aspectes conceptuals
- Estructura dels grups
- Els axiomes de la comunica-
ció 
- Comunicació en el grup: in-
completa, ambigua, contradictò-
ria, latent.

Conèixer  els  aspectes  es-
tructurals del grup.
Conèixer  els  diferents  mo-
dels  de  desenvolupament 
del grup.
Identificar  les  fases  més 
consensuades en la literatu-
ra sobre el tema i els fenò-
mens habituals en cada una 
d’elles.
Conèixer  els  aspectes  co-
municatius  en  la  dinàmica 
grupal.

Lliçó magistral

Propostes i dis-
cussió  de  ca-
sos pràctics.

Lectura  i  anàli-
sis  de  docu-
ments

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial

9



8

9

10

11

12

Bloc 6

- Eines i habilitats per la plani-
ficació i conducció de grups
- Registre i documentació  
- Tècniques  pel  treball  en 
grup

Aprendre a planificar la cre-
ació d’un grup.
Conèixer  els  criteris  bàsics 
per utilitzar tècniques de di-
namització dels grups.
Conèixer la funció del treba-
llador  social  en  relació  als 
objectius del grup.

Lliçó magistral

Estudi de cas

Lectura 
d’informació

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial IND.

Treball 
planificació 
grupal: 25%

13

14

15

16

17

Mòdul 7

- Els grups de professionals

Identificar i diferenciar el tre-
ball  en  grup  del  treball  en 
equip
Adquirir  els  coneixements 
necessaris per incorporar-se 
en un equip de treball.
Aprendre  a  conduir  reuni-
ons.

Lliçó magistral

Estudi de cas

Lectura 
d’informació

Preparació de 
la prova escrita

Activitat 
presencial GG

Activitat 
presencial GM

Activitat no 
presencial IND.

Activitat no 
presencial

Prova escrita: 
25%

10


