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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi i 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.
• Conèixer  els  sistemes  de  l’estat  del  benestar,  les  polítiques  socials  que 

desenvolupen i les prestacions que proporcionen.
• Dominar  el  conjunt  de recursos i  serveis  socials  així  com saber  determinar  llur 

idoneïtat en funció de les circumstàncies.

OBJECTIUS

1. Reconèixer les diferents concepcions teòriques sobre l’Estat del Benestar i saber 
analitzar els tipus i models de política social  tot valorant les conseqüències que 
comporten.

2. Comprendre l’objecte, els mecanismes d’actuació i les formes de provisió de quatre 
sistemes del benestar socials: educació, ocupació, garantia d’ingressos i habitatge, 
així com la seva estructura, organització i principals serveis i prestacions en l’àmbit 
espanyol i autonòmic.



3. Identificar les conseqüències que tenen les concepcions teòriques i ideològiques en 
la política social concreta per tal d’analitzar críticament les diferents polítiques soci-
als estudiades.

4. Ser capaç de detectar els mecanismes d’exclusió i discriminació en l’accés a la pro-
tecció social, i plantejar formules per corregir-los.

5. Comprendre l’objecte, els mecanismes d’actuació i les formes de provisió dels sub-
sistemes de protecció dels serveis socials: per infància i  adolescència, per gent 
gran i per persones amb discapacitat o dependència, entre altres.

6. Ser capaç d’identificar els conflictes i limitacions del sistema de serveis socials en 
relació amb les poblacions en dificultat. 

7. Situar  el  Treball  Social  dins  l’àmbit  de  la  Política  Social  i  reflexionar  sobre  les 
tendències d’evolució dels diferents sistemes de protecció social.

CONTINGUTS

TEMA 1. Les polítiques estatals
Política  de  Seguretat.  Política  Econòmica.  Política  Social.  Relacions  i 
dependències. Referència històrica de les polítiques estatals. La conjunció de 
polítiques en l’Estat de Benestar.

TEMA 2. Els models i les concepcions teòriques de Política Social
Model anglosaxó. Model Continental. Procés de convergència dels dos models. 
Anàlisi  de diferents classificacions de concepcions teòriques. Els antecedents 
teòrics dels concepcions actuals: liberalisme, marxisme, funcionalisme.

TEMA 3. El neo-liberalisme
Els principis: llibertat, individualisme i desigualtats socials. El concepte d’igualtat 
en  el  neo-liberalisme:  igualtat  natural,  igualtat  davant  la  llei,  igualtat 
d’oportunitats,  igualtat  econòmica.  Crítica  de  l’Estat  de  Benestar:  efectes  de 
l’intervencionisme  estatal.  Els  àmbits  i  les  situacions  d’intervenció  social 
legitimada. Propostes. “La llibertat d’elegir” de Milton Friedman. La filantropia.

TEMA 4. El liberalisme moderat o tecnocràtic
Els principis:  llibertat,  individualisme i  mercat  competitiu.  El  desenvolupament 
econòmic:  industrialització,  capital  privat  i  capital  públic,  les  desigualtats  del 
capitalisme.  Àmbits  i  situacions d’intervencionisme de l’Estat.  Propostes.  J.K. 
Galbraith: la societat opulenta i la teoria de l’equilibri.

TEMA 5. El funcionalisme i l’Estat de Benestar
Les funcions de l’estat. L’Estat de Benestar i la seva funcionalitat per l’estabilitat 
del  sistema.  Reformisme  conservador.  Algunes  aportacions  funcionalistes  en 
l’interpretació de l’Estat de Benestar.

TEMA 6. Reforma Social, Drets Social, Socialdemocràcia
La Reforma Social de Titmus. Els Drets socials de Marshall. Les ideologies i les 
pràctiques de la socialdemocràcia europea. El keynesianisme.

TEMA 7. El neo-marxisme 
La  interpretació  clàssica  del  marxisme.  Les  contradiccions  de  l’Estat  de 
Benestar.  Les  despeses  públiques  i  la  crisi  fiscal.  Capitalisme  i  desigualtats 
socials. La viabilitat de l’estat de Benestar. O’Connor, I.Gough, Claus Offe.



TEMA 8. Les crítiques sociològiques
Anàlisi dels beneficiaris de les polítiques socials ( Bourdieu, Boudon,..). La crítica 
elitista. La crítica institucional o burocràtica. 

 
TEMA 9. La crisi de l’Estat de Benestar

Les  diferents  interpretacions  teòriques.  Crisi  econòmica  i  crisi  de  la  política 
social. Les polítiques socials actuals. Alternatives. La globalització: concepcions 
teòriques i moviments socials

TEMA 10. Política Social y Seguretat Social
Els sistemes de Seguretat Social en el marc de la política de protecció social. 
Orígens  històrics  dels  sistemes  de  la  Seguretat  Social.  Seguretat  Social  a 
Espanya  i  anàlisi  comparatiu  amb  altres  països  europeus.  Els  àmbits  de 
protecció  de  la  Seguretat  Social.  Anàlisi  econòmic  de  la  Seguretat  Social 
espanyola. Crítiques i alternatives a la Seguretat Social

TEMA 11. Política Social i Ocupació
El  Dret  del  Treball  en  el  marc  constitucional.  Capitalisme  i  atur.  Política 
econòmica i  ocupació.  L’ordre de prioritats.  Promoció  pública de l’ocupació. 
Anàlisi de les dades d’ocupació i atur. Els contractes de treball. La liberalització 
del mercat de treball. El salari. Alternatives: economia social, cooperativisme, 
repartiment del treball.

TEMA 12. Política Social i Educació
El Dret  a l’Educació.  El  sistema educatiu  espanyol:  LODE, LOGSE,  Llei  de 
Qualitat. Problemàtiques socials en l’aplicació de la Reforma Educativa. L’accés 
a  l’educació  no  obligatòria.  El  tractament  de  la  diversitat.  Educació  i  grups 
socials.

TEMA 13. Política social i habitatge
Els  sistemes  de  promoció  d’habitatges  de  protecció  oficials.  La  distribució 
territorial  de  la  pobresa.  Els  moviments  veïnals.  Problemàtiques  socials  en 
barris, àrees suburbials.

TEMA 14. Sistema de protecció a la infància i adolescència
El  maltractament  de  menors.  Marc  legal  de  la  infància  i  adolescència.  Els 
canvis  produïts  en  la  Llei  14/2010  (LDOIA).  El  procediment  ordinari  i  el 
procediment  urgent.  Les  mesures  d’atenció  social  i  educativa  de  protecció. 
Programes i prestacions dirigits a la infància i adolescència. L’adopció nacional 
i internacional.

TEMA 15. Sistema d’atenció i protecció a les persones grans
La vellesa com una etapa del cicle vital. Drets i deures de les persones grans. 
Prestacions i programes d’atenció a les persones grans. L’acolliment familiar de 
les persones grans. Els maltractaments a les persones grans. 

TEMA 16. Sistema d’atenció a les persones amb discapacitat
Conceptualització i tipologies de les persones amb disminució. Marc normatiu. 
L’atenció a la discapacitat en els sistemes de benestar. Programes d’atenció i 
prestacions a les persones amb discapacitat. Acolliment residencial i intensitat 
de suport. Regulació de la inserció laboral. 

TEMA 17. Altres col·lectius objecte d’atenció dels serveis socials
Dona: El paper de la dona en la societat. Violència i altres formes d’exclusió. 



Programes i prestacions per a les dones.
Estrangers: El fenomen migratori. Marc normatiu. Serveis generals, programes i 
prestacions per a persones immigrades.

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 anàlisi de textos.
• Realització de recensions individuals
• Preparació de les exposicions i fòrums
• Recerca d’informació bibliogràfica i en la xarxa
• Estudi i preparació d’exàmens escrits

AVALUACIÓ

L’avaluació consistirà en la mitjana aritmètica de les següents evidències i ponderació:
• Mitjana dels exercicis de comentaris escrits fets en grup a l’aula a partir d’articles i 

informacions d’actualitat de cada tema (15%)
• Mitjana d’un mínim de dos treballs escrits individuals (20%)
• Examen escrit dels nou primers temes (25%)
• Examen escrit dels temes del 10 al 13 (15%)
• Examen escrit dels temes del 14 al 17 (15%)
• Mitjana de la participació oral espontània o programada a l’aula (10%)
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 1

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 2

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% d participació

TEMA 3

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 4

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 5 Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 
amb preguntes o opi-

nións



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

Treball individual No Presencial Comparar les diferents concep-
cions teòriques del liberalisme

Recerca d’informació, lectura personal, anàlisi i 
confecció individual d’un treball acadèmic

Elaborar la comunicació 
en un text estructurat i 

rellevant

Per al 20% de 
treballs escrits

TEMA 6

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 7

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 8

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 9
Exposició teòrica dels 

continguts
Presencial

Facilitar informació resumida. 
Promoure la comprensió i moti-

var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

Treball individual No Presencial Quadre sinòptic de les diferents 
concepcions teòriques 

Recerca d’informació, lectura personal, anàlisi i 
confecció individual d’un treball acadèmic

Elaborar la comunicació 
en un text estructurat i 

Per al 20% de 
treballs escrits



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

rellevant

Prova escrita dels nou 
primers temes Presencial

Valorar els aprenentatges asso-
lits durant el primer semestre

Entre tres i deu preguntes a respondre 
individualment i sense apunts ni material

Estudiar els apunts i al-
tres materials i fer l’exer-

cici

25 % evidència 
única

TEMA 10

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 11

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 12

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% d participació

TEMA 13
Exposició teòrica dels 

continguts
Presencial

Facilitar informació resumida. 
Promoure la comprensió i moti-

var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

Prova escrita dels temes del 
10 al 13

Presencial Valorar els aprenentatges asso-
lits d’aquests temes

Entre tres i deu preguntes a respondre 
individualment i sense apunts ni material

Estudiar els apunts i al-
tres materials i fer l’exer-

cici

15 % evidència 
única

TEMA 14
Exposició teòrica dels 

continguts Presencial Facilitar informació resumida. 
Promoure la comprensió i moti-

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

var el seu estudi diment amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 15

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 16

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació Presencial

Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

TEMA 17

Exposició teòrica dels 
continguts

Presencial
Facilitar informació resumida. 

Promoure la comprensió i moti-
var el seu estudi

Explicar els conceptes teòrics amb suport de 
power point. Respondre dubtes i dirigir l’aprofun-

diment

Escoltar, prendre notes, 
reflexionar i participar 

amb preguntes o opinió

Treball en grups a partir 
d’articles o altra informació

Presencial Transferir els coneixements teò-
rics a la pràctica

Lectura personal, anàlisi i confecció en grup 
d’un treball i, si s’escau, lliurament o debat

Analitzar els documents 
aplicant-hi els coneixe-

ments teòrics

Per al 15% 
d’exercicis o el 

10% de 
participació

Prova escrita dels quatre 
últims temes Presencial

Valorar els aprenentatges asso-
lits d’aquests

Preguntes de resposta curta i tipus test a 
respondre individualment i sense apunts

Estudiar els apunts i al-
tres materials i fer l’exer-

cici

15 % evidència 
única


