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COMPETÈNCIES

• Capacitat  crítica, d’anàlisi i síntesi
• Capacitat d’ organització i planificació
• Resolució de problemes i presa de decisions
• Treball en equip i lideratge
• Habilitats en les relacions interpersonals
• Conèixer la naturalesa, la història i els fonaments teòrics del treball social.
• Conèixer  els  referents de les ciències humanes i  socials  que aporten al  treball 

social elements de comprensió de la realitat social. 
• Comprendre críticament els  models d’intervenció en treball social.
• Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i  camps 

d’ intervenció.
• Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.
• Saber com promoure i recolzar el desenvolupament de xarxes, grups i dinàmiques 

d’organització de la comunitat.
• Dissenyar i aplicar processos de planificació de la intervenció social, tant a nivell 

individual- familiar com grupal i comunitari.
• Investigar els nous fenòmens i escenaris en els que es pugui realitzar algun tipus d' 

intervenció social.
• Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis 

coneixements



OBJECTIUS

1.Demostrar capacitat crítica, d' anàlisi  i síntesi.
2. Demostrar capacitat d' organització i planificació
3.Resoldre problemes i presa de decisions
4. Treballar en equip.
5. Demostrar habilitats en les relacions interpersonals
6. Conèixer la naturalesa, la història i els fonaments teòrics del treball social.
7. Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social 
elements de comprensió de la realitat social. 
8. Comprendre críticament els models d’intervenció en treball social.
9. Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d’in-
tervenció.
10. Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents a la societat.
11. Saber com promoure i recolzar el desenvolupament de xarxes, grups i dinàmiques 
d’organització de la comunitat.
12..Dissenyar i aplicar processos de planificació de la intervenció social, tant a nivell indi-
vidual- familiar com grupal i comunitari.
13.Investigar els nous fenòmens i escenaris en els es pugui realitzar algun tipus d'inter-
venció social.
14.Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis co-
neixements

CONTINGUTS

TEMA 1
 EL CONTEXT ACTUAL PER A LA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

TEMA 2
 LA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA-CONCEPTES CLAU

TEMA 3
 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL TREBALL SOCIAL COMUNITARI

TEMA 4
 EL CONCEPTE DE COMUNITAT

TEMA 5
 EL CONCEPTE DE COMUNITAT EN LA SOCIETAT ACTUAL

TEMA 6
 BASES TÈORIQUES DEL TSC

TEMA 7
 MODELS D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

TEMA 8
 EL PROCÉS METODOLÒGIC EN EL  TSC

TEMA 9
 QUINA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA ES FA EN L’ACTUALITAT

TEMA 10
 EL TREBALL EN EQUIP EN LA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA



METODOLOGIA

Activitats expositives de professor i alumnes (exposició teòrica, seminaris, presentació de
treballs) 20%
Resolució de casos, pràctiques a l' aula. 10%
activitats tutoritzades individuals o en petits grups.10%
Activitats no presencials 60%:
Lectura i anàlisi de textos 20%
Realització de treballs en grup i individuals 20%
Estudi i preparació de exàmens escrits 20%

AVALUACIÓ

-Treball grupal. (20%)
-Treball grupal (25%)
-Treball individual (10%)
-2 Proves escrites (45%)
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

BLOCS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ

1. El context ac-
tual per a la 
intervenció 
comunitària

Emmarcar  el context actual en relació al 
treball social comunitari

Situar  el  treball  social  comunitari  dins 
del treball social actual

Exposició per part del professor

Treball a l’aula  en relació als conceptes sociolò-
gics.

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

2. La intervenció 
comunitària-
conceptes 

clau

Conèixer diferents definicions de treball 
social comunitari

Diferenciar el treball social comunitari 
d’altres propostes d’intervenció.

Conèixer  les dimensions del  treball  so-
cial comunitari

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula 

Treball de grup en relació a diferents definicions

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

3. Evolució 
històrica del 
treball social 
comunitari

Conèixer els antecedents del treball soci-
al comunitari

Conèixer els autors i personatges més 
rellevants d’aquest procés.

Conèixer i identificar els antecedents me-
todològics fonamentals del TSC

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

4. El concepte 
de comunitat

Conèixer el significat de comunitat com a 
objecte i subjecte del TSC

Conèixer les diferents aportacions de les 
diferents disciplines en relació a la co-
munitat

Conèixer i comprendre la visió de comu-
nitat des del TSC

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Prova escrita

20

5. El concepte 
de comunitat 
en la societat 

actual

Reflexionar sobre la realitat social actual 
en relació al concepte de comunitat

Conèixer  les  noves  propostes  sobre  el 
concepte  de comunitat

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM



BLOCS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ

Treball de grup d’anàlisi d’un cas 

Activitat presencial GM

6. Bases tèori-
ques de la in-
tervenció co-

munitària

Conèixer les propostes teòriques que fo-
namenten la intervenció comunitària en 
l’actualitat

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup.

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

7. Models d’in-
tervenció co-

munitària

Conèixer i reflexionar sobre la importàn-
cia dels models en la intervenció comu-
nitària.

Saber identificar els aspectes claus que 
defineixen un model en la intervenció co-
munitària

Conèixer els diferents models que s’apli-
quen en la intervenció comunitària

Exposició per part del professor

Lectura  d’un text a l’aula

Treball de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Treball individual

10%

8. El procés me-
todològic en 
la intervenció 
comunitària

Conèixer  les propostes metodològiques 
d’intervenció segons autors i models. 

Conèixer i identificar les fases del procés 
metodològic en TSC.

Conèixer i experimentar sobre les tècni-
ques més habituals en TSC

Exposició per part del professor

Treball de grup

Dinàmiques de grup

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

Activitat presencial GM

Treball en grup

20%

Prova escrita

25%

9. Quina inter-
venció comu-
nitària es fa 

en l’actualitat

Conèixer les noves formes d’implemen-
tació del TSC

Conèixer  els àmbits actuals d’interven-
ció del TSC

Conèixer experiències concretes de TSC.

Exposició per part del professor

Exposició per part de professionals del TSC.

Activitat presencial GG

Activitat presencial GM

10. El treball en 
Reflexionar sobre la importància del tre-
ball en equip en la intervenció comunità-

Exposició per part del professor
Activitat presencial GG Valoració treball en grup 



BLOCS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ

equip en la in-
tervenció co-

munitària

ria

Conèixer diferents formes de liderar i de 
ser liderat

Conèixer tècniques de dinamització de 
grups en la intervenció comunitària.

Dinàmiques de grup

Activitat presencial GM

25%


