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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesi
• Comunicació oral i escrita en la llengua materna
• Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació
• Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves
• Afavorir  el  respecte  als  drets  fonamentals  d’igualtat  entre  homes i  dones,  a  la 

promoció dels Drets Humans i als valors propis de la cultura de pau i de valors 
democràtics

• Dominar el conjunt de recursos i serveis socials així com saber determinar la seva 
idoneïtat en funció de les circumstàncies

• Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi
• Comunicació oral i escrita en la llengua materna



OBJECTIUS

• Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals de la regulació legal i normativa 
dels serveis socials de Catalunya.

• Dominar les prestacions de serveis, les prestacions econòmiques i els principals 
programes vigents de serveis socials de Catalunya.

• Saber com s’organitzen els dispositius públics i privats de serveis socials per tal de 
donar una resposta eficaç.

• Conèixer  l’organització  i  els  principals  mecanismes  d’actuació  i  regulació  del 
sistema autonòmic de serveis socials.

• Aprendre a obtenir informació en diferents fonts i a interpretar la literatura amb que 
es construeix i modifica constantment el sistema de serveis socials.

• Adquirir  l’hàbit de relacionar els elements del sistema de serveis socials amb la 
realitat quotidiana i analitzar la intervenció tècnica i les orientacions de la política 
social. 

• Analitzar  críticament  i  fonamentada  les  normatives,  les  programàtiques, 
l’organització i el funcionament pràctic de l’actual model de serveis socials.

• Exercitar  les  capacitats  d’argumentar  i  d’exposar,  oralment  o  per  escrit,  el 
coneixement  adquirit,  sigui  propi  o  dels  autors  que  es  treballin,  utilitzant  una 
terminologia correcta. 

CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ 
Rememoració del Tema 6 d’Introducció als serveis socials: “Sistema de serveis 
socials de Catalunya”

TEMA 1. La Xarxa de serveis socials d’atenció pública
Serveis Bàsics i Serveis Especialitzats: funcions. Prestacions del sistema públic: 
tipus. La Cartera de serveis socials: característiques generals, àrees i estructura 
de  la  fitxa.  Descripció  dels  paràmetres  més  importants  de  les  prestacions 
tècniques i tecnològiques.

TEMA 2. Les prestacions econòmiques i el copagament.
Les  prestacions  econòmiques  del  sistema:  aspectes  generals.  L’indicador  de 
renda  de  suficiència.  Les  prestacions  de  dret  subjectiu,  les  de  dret  de 
concurrència i les d’urgència social. Les prestacions d’assistència social de la 
Seguretat Social i de l’Estat. Les prestacions a la família i a les dones. La renda 
mínima d’inserció.

TEMA 3. Règim competencial i organitzatiu
Competències  de  les  Administracions  públiques.  La  iniciativa  privada:  tipus  i 
requisits  per  a  la  iniciativa  social.  Les  obligacions  de  les  entitats  titulars  de 
serveis socials i dels establiments. Condicions i conseqüències de la integració a 
la  XSSAP.  Els  règims  d’autorització  i  d’acreditació.  El  RESES  i  el  registre 
d’entitats d’iniciativa privada.

TEMA 4. Ordenació i desplegament del Sistema Català de Serveis Socials. 
El  personal  dels  serveis.  Els  mecanismes  de  cooperació:  modalitats  de 
contractació  i  externalització.  El  sistema  d’informació  social.  La  participació: 
canals, òrgans i processos. La formació i la recerca. La qualitat. La inspecció i el 
control: funcions, procediment, personal i infraccions.



TEMA 5. Els serveis socials bàsics i altres actuacions a nivell local
Característiques del primer nivell de serveis socials. El servei bàsic, el SAD i els 
altres  serveis  del  primer  nivell.  L’atenció  i  el  suport  a  les  famílies:  serveis  i 
prestacions. Els programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió socials: serveis 
i  prestacions.  L’atenció  a  la  dependència  des  dels  serveis  socials  bàsics: 
funcions i procediments.

TEMA 6. La planificació i finançament dels serveis socials.
El Mapa de serveis socials: estructura i oferta de recursos. El Pla Estratègic de 
Serveis Socials. Plans sectorials i territorials. El Pla de Qualitat. El finançament 
del  sistema  de  serveis  socials:  principis.  El  finançament  dels  equipaments  i 
serveis. Obligacions de l’administració i de l’usuari. Programes subvencionables: 
condicions.

METODOLOGIA

Activitats presencials 40%: 
• Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies
• Pràctiques de resolució de casos en grup 
• Exposicions públiques: teòriques, de treballs individuals o de grup 
• Projecció de pel·lícules i reportatges amb fòrum 
• Tutories individuals i grupals

Activitats no presencials 60%:  
• Lectura i anàlisis de textos.
• Realització de recensions individuals
• Preparació de les exposicions i fòrums
• Recerca d’informació bibliogràfica i en la xarxa
• Estudi i preparació de proves escrits

AVALUACIÓ

L’avaluació consistirà en la mitjana aritmètica de les següents evidències i ponderació:

• Exercicis pràctics de cada tema, fets en grup o individualment a l’aula (20%)
• Presentació de treballs escrits a partir de lectures o observacions (20%)
• Prova escrita dels tres primers temes (25%)
• Exposicions programades i participació oral espontània a l’aula (10%)
• Prova escrita dels tres darrers temes (25%)
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Textos legals bàsics: (per ordre cronològic)

 Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials (a 
DOGC  2737 de 31 de juliol).

 Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control 
en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de 
novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matè-
ria d'assistència i serveis socials (a DOGC 9 de desembre de 1996, núm. 2290)
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ol)
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Persones en situació de Dependència ( a BOE 299 de 15 de desembre).
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de juliol, de suport a les famílies (a DOGC 1 d'octubre de 2009, núm. 5475)
 Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del 

Sistema Català de Serveis Socials (a DOGC 24 de desembre de 2009, núm. 5533)
 Decret Llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 

la renda mínima d'inserció (a DOGC 18 de gener de 2010, núm. 5547)
 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010 – 

2011 (DOGC 20 d’octubre de 2010, núm.5738)



Webgrafia

Departament de Benestar Social i Família: http://www.gencat.cat/benestar/
Dixit Centre de documentació de serveis socials: http://dixit.gencat.cat/portal/index.html
Àrea  de  Benestar  Social  de  la  Diputació  de  Barcelona: 
http://www.diba.es/servsocials/default.asp
Regidoria de Serveis Personals de la Paeria: http://serveispersonals.paeria.es/index.asp
Entitats catalanes d’acció social: http://www.acciosocial.org/ca/quisom.html

http://www.gencat.cat/benestar/
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http://serveispersonals.paeria.es/index.asp
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS

MÒDUL I

16 hores

Presencial Exposició teòrica 
dels continguts de la 

matèria

Facilitar in-
formació als 
alumnes.

Promoure ac-
tituds críti-
ques i com-
prensives.

Estimular la 
motivació

Preparació continguts, plani-
ficació activitats alumnes, 

reforç de continguts.

Reflexió sobre contin-
guts, participació en les 

sessions, completar con-
tinguts

MODUL II

16 hores

Presencial Exposició teòrica 
dels continguts de la 

matèria

Facilitar in-
formació als 
alumnes.

Promoure ac-
tituds críti-
ques i com-
prensives.

Estimular la 
motivació

Preparació continguts, plani-
ficació activitats alumnes, 

reforç de continguts.

Reflexió sobre contin-
guts, participació en les 

sessions, completar con-
tinguts

MÒDUL III

12 hores

Presencial Exposició teòrica 
dels continguts de la 

matèria

Facilitar in-
formació als 
alumnes.

Promoure ac-
tituds críti-
ques i com-
prensives.

Estimular la 
motivació

Preparació continguts, plani-
ficació activitats alumnes, 

reforç de continguts.

Reflexió sobre contin-
guts, participació en les 

sessions, completar con-
tinguts

MÒDUL IV Presencial Exposició teòrica 
dels continguts de la 

Facilitar in-
formació als 

Preparació continguts, plani-
ficació activitats alumnes, 

Reflexió sobre contin-
guts, participació en les 



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS

20 hores matèria alumnes.

Promoure ac-
tituds críti-
ques i com-
prensives.

Estimular la 
motivació

reforç de continguts. sessions, completar con-
tinguts

26 hores grup 
petit

Presencial Debat continguts de 
l’assignatura

Afavorir acti-
tud reflexiva i 
crítica.

Fomentar la 
participació

Preparar i dirigir les sessi-
ons

Motivar els alumnes

Fomentar la participació 

Participar en els debats

Reflexionar sobre els de-
bats

Utilitzar els conceptes i 
continguts teòrics
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