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COMPETÈNCIES

 Capacitat crítica, d' anàlisi i síntesi.

 Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 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.

 Comunicació oral i escrita en la llengua materna

 Comprendre críticament els models d' intervenció en treball social.

OBJECTIUS

• Conèixer les aportacions més rellevants que el conjunt de les teories de les ciènci-

es socials han proporcionat al treball social.



• Adquirir un coneixement clar i rigorós del significat del treball social com a discipli-

na autònoma, la seva fonamentació científica i filosòfica, així com la incidència que 

tenen en ell les diferents ideologies.

• Descriure els contexts propis de l’objecte del treball social i les relacions teòriques i 

pràctiquesi models que pensadors i professionals han ofert al llarg de la història

• Apropar a l’alumne als diferents marcs de teoria i praxis professional.

• Formar als alumnes en l’adequada estratègia de diagnòstic i intervenció com a tre-

balladors socials en els plans micro i macrosocial

CONTINGUTS

BLOC 1.EL TS COM A PROFESSIÓ I DISCIPLINA

Tema 1: El TS com a integració creativa de coneixements, valors i habilitats. El TS com a

professió. Versions de la pràctica professional.

Tema 2: El Treball Social com a disciplina. Unitat i diversitat de la ciència. L’ Estatut cientí-

fic del TS: determinació del nivell d’elaboració teòrica. La història del treball social i el pro -

blema de l’objecte. Diferents concepcions sobre l’objecte.

UNITAT 2: EVOLUCIÓ DEL PENSAMENT EN TREBALL SOCIAL PARADIGMES I MO-

DELS

Tema 3: La importància del referent teòric en la intervenció social. Relació model- meto-

dologia.

Tema 4: El pensament que dóna origen al treball social. La primera proposta científica: M. 

Richmond.

Tema 5: Èmfasi en l’ individu. El paradigma psicosocial. Explicació dels problemes soci-

als. Conseqüències per la intervenció. Models teòric- pràctics.

Tema 6: Èmfasi en la societat. La planificació social, l’organització comunitària i el para-

digma crític. Teories emergents. Models teòric- pràctics.

Tema 7: Aprenentatge de conductes d’utilitat social: paradigma cognitivo- conductual. Mo-

dels teòric- pràctics.

Tema 8: El paradigma sistèmic ecològic.

UNITAT 3: LA INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

Tema 9: L’elecció del model i les reserves. Variables a tenir en compte. Triangulació de  

models i mètodes.

Tema 10: Intervenció microsocial i macrosocial Anàlisi dels diferents models:



1. Model conductista

2. Model psicodinàmic

3. Model cognitiu

4. Model sistèmic i ecològic

5. Model humanista, existencial i fenomenològic.

6. Model crític- radical

Tema 11:Tècniques utilitzades en els processos d’intervenció social: classificació, Tècni-

ques de documentació, anàlisi, planificació, i execució.

Tema 12: La comunicació en els processos d’intervenció en treball social.

METODOLOGIA

Activitats presencials en l'aula: classes magistrals 

Tutories individuals i grupals 

Treball autònom: recerca i gestió d'informació, lectura de textos i posterior treball

Estudi i preparació d'exàmens escrits. 

Visualització pel.lícules

Visualització material multimèdia

Assistència a obra de teatre i treball posterior

AVALUACIÓ

- Primer Examen escrit-25%
- Treball individual (Ressenya Llibre)-20%
- Treball grupal  (obra de teatre)-10%
- Treball individual article de Silvia Navarro-10%
- Segon examen escrit-25%
- Intervencions i aportacions a l’aula per part de l’alumnat-10%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’ APRENENTATGE

BLOCS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ

EL TS COM A PROFESSIÓ I DIS-

CIPLINA

2.1.Conèixer les aportacions més rellevants que el conjunt de 

les teories de les ciències socials han proporcionat al treball so-

cial.

2.2.Adquirir un coneixement clar i rigorós del significat del tre-

ball social com a disciplina autònoma, la seva fonamentació ci-

entífica i filosòfica, així com la incidència que tenen en ell les di-

ferents ideologies.

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte del treball social i 

les relacions teòriques i pràctiquesi models que pensadors i 

professionals han ofert al llarg de la història

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs de teoria i praxis pro-

fessional.

Exposició per part del profes-
sor

Treball a l’aula  en relació als 
conceptes teòrics.

Activitat presencial GG
Activitat presencial GM
Activitat presencial GM
Activitat no presencial IND

EVOLUCIÓ  DEL  PENSAMENT 

EN TREBALL SOCIAL PARADIG-

MES I MODELS

2.1.Conèixer les aportacions més rellevants que el conjunt de 

les teories de les ciències socials han proporcionat al treball so-

cial.

2.2.Adquirir un coneixement clar i rigorós del significat del tre-

ball social com a disciplina autònoma, la seva fonamentació ci-

entífica i filosòfica, així com la incidència que tenen en ell les di-

ferents ideologies.

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte del treball social i 

les relacions teòriques i pràctiquesi models que pensadors i 

professionals han ofert al llarg de la història

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs de teoria i praxis pro-

fessional.

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  de textos a l’aula 

Treball de grup en relació a di-
ferents definicions

material documental (pel·lícula)

 Pràctiques a l’aula:
Aprenentatge  basat  en  proble-
mes.

Activitat presencial GG
Activitat presencial GM
Activitat presencial GM
Activitat no presencial IND

Valoració del treball en 
grup 20%

LA  INTERVENCIÓ  PROFESSIO-

NAL

2.3.Descriure els contexts propis de l’objecte del treball social i 

les relacions teòriques i pràctiquesi models que pensadors i 

professionals han ofert al llarg de la història

Exposició per part del profes-
sor

Lectura  de textos a l’aula

Activitat presencial GG
Activitat presencial GM
Activitat presencial GM
Activitat no presencial IND

Prova escrita: 50%
Lliurament treball indivi-
dual (I) 10%
Lliurament treball indivi-



BLOCS OBJECTIUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ

2.4.Apropar a l’alumne als diferents marcs de teoria i praxis pro-

fessional.

2.5.Formar als alumnes en l’adequada estratègia de diagnòstic i 

intervenció com a treballadors socials en els plans micro i ma-

crosocial

Treball  de grup casos pràctics 
intervenció  des  dels  diferents 
models teòrics

Pràctiques a l’aula:

Aprenentatge basat  en proble-
mes.

dual (II) 20%


