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COMPETÈNCIES

- Adquirir habilitats en les relacions interpersonals.
- Desenvolupar  la  capacitat  per  l’aprenentatge  autònom  i  l’adaptació  a  noves 

situacions.
- Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
- Saber  interactuar  eficaçment amb les persones,  mostrar  empatia  i  capacitat  de 

mediació en la resolució de conflictes.
- Treball en equip i capacitat de lideratge
- Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi.

OBJECTIUS

- Adquirir  destreses  per  a  les  relacions  interpersonals  en  l’activitat  professional, 
especialment en el terreny de l’entrevista personal, les reunions i sessions grupals i 
la intervenció davant un públic.

- Conèixer  i  desenvolupar  les  capacitats  per  establir  una  relació  empàtica  i  una 
comunicació efectiva amb altres persones, i de manera especial amb aquelles que 
presenten dificultats de comunicació.



- Conèixer  i  avesar-se  en  les  habilitats  i  tècniques  que  permeten  la  gestió  de 
conflictes a nivell interpersonal, grupal i intergrupal.

- Aprendre a documentar processos d’intervenció social.
- Aprendre  a  comunicar-se  de  forma  clara  i  correcta,  amb  un  estil  adequat  als 

destinataris, a la finalitat i al context de la comunicació.
- Aprendre la metodologia per preparar i prendre part activa en reunions de presa de 

decisions.

CONTINGUTS

1. Importància de la comunicació en les relacions humanes. 
Components de les habilitats socials: 

- Components verbals
- Components no verbals
- Components paralingüístics

Inhibició, assertivitat, agressivitat

2. Tècniques d’escriptura. Cerca bibliogràfica, presentació d’informes, llenguatge tèc-
nic.

3. L’entrevista.
Estratègies de conducció.

- Requisits per l’escolta: atenció, percepció, elaboració, resposta.
- Ús del temps i l’espai. El silenci com espai d’escolta.
- Documentar l’entrevista.

Context de l’entrevista:
- Usuari: entrevista individual, en parella, familiar
- Institució: entrevista d’acolliment, de suport, de valoració, de control, mixta.
- El medi: la conversa telefònica, entrevista al despatx, entrevista domiciliària, 

entrevista en la institució.
Entrevistes  amb  tipologies  diferents  d’usuaris:  menors,  ancians,  persones  amb 
trastorns mentals, immigrants.

4. La conducció de reunions
- Tipus de reunions.
- Preparació, desenvolupament i direcció de la reunió. Rols i lideratge. 
- Tècniques de participació.
- Tècniques per a la presa de decisions.

5. Parlar en públic. Expressió oral, imatge i oratòria

6. Competència i responsabilitat professional: proporcionar protecció i control. Els lí-
mits professionals. Habilitats pel registre d’informació. 



METODOLOGIA

Activitats presencials

Grup mitjà: 
- Aprenentatge basat en problemes  
- Debat  
- Estudi de cas  
- Pràctiques d’aula 

Grup Gran

- Lliçó magistral

Activitats no presencials
- Preparació debats
- Preparació estudi de cas
- Elaboració de les activitats d’avaluació continuada
- Lectura i cerca d’informació

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%.
De cada bloc de continguts caldrà lliurar o realitzar una activitat en el temps indicat (6  
proves).
Per superar l’avaluació, cal superar totes les activitats avaluatives amb un percentatge 
mínim de 5 punts cada una d’elles.
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Bloc ACTIVITAT DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ
Bloc 1
Importància  de  la 
comunicació  en  les 
relacions humanes. 

Lliçó magistral

Elaboració de l’activitat 
d’avaluació continuada

Activitat presencial

Activitat no presencial

Lliurament  d’un  treball  escrit  breu  sobre  els 
aspectes més importants treballats. (5%) 

Bloc 2
Tècniques d’escriptura. 
Cerca bibliogràfica, 
presentació d’informes, 
llenguatge tècnic.

Lliçó magistral

Pràctiques a l’aula

Lectura i cerca 
d’informació

Elaboració de l’activitat 
d’avaluació continuada

Activitat presencial

Activitat presencial

Activitat no presencial

Activitat no presencial

Presentació d’un treball escrit sobre un tema 
proposat per el professor, aportant la cerca 
bibliogràfica i webgràfica adient. (15%)

Bloc 3
L’entrevista.
Estratègies  de 
conducció.
Context de l’entrevista
Entrevistes amb 
tipologies diferents 
d’usuaris

Lliçó magistral

Pràctiques a l’aula: 
resolucions de 
situacions simulades, 
dramatitzacions

Elaboració de l’informe 
de l’activitat  per 
l’avaluació continuada

Activitat presencial

Activitat presencial

Activitat no presencial

Autoinforme que inclou: aprenentatges 
significatius realitzats, assistència a les 
pràctiques d’aula, participació activa en les 
situacions simulades, participació activa en 
l’avaluació dels companys. (20%)

Bloc 4
La  conducció  de 
reunions

Lliçó magistral

Pràctiques a l’aula: 
aprenentatge basat en 
problemes, debat, 
preparació i conducció 

Activitat presencial

Activitat presencial

Autoinforme d’avaluació sobre la conducció 
d’una reunió a l’aula aplicant els coneixements 
adquirits. (20%)



de reunions.

Lectura i cerca 
d’informació

Elaboració de l’informe 
de l’activitat per 
l’avaluació continuada

Activitat no presencial

Activitat no presencial

Bloc 5
Parlar  en  públic. 
Expressió oral, imatge i 
oratòria.

Lliçó magistral

Preparació d’una 
exposició pública 

Realització de 
l’exposició

Activitat presencial

Activitat no presencial

Activitat presencial

Autoinforme sobre el procés seguit per la 
preparació de l’exposició, dificultats i formes de 
superació. Autoinforme sobre l’exposició (20%)

Bloc 6
Habilitats pel registre 
d’informació. 

Lliçó magistral

Estudi de cas

Lectura d’informació

Redacció de l’informe 
tècnic per l’activitat 
d’avaluació continuada

Activitat presencial

Activitat presencial

Activitat no presencial

Activitat no presencial

Redacció i lliurament d’un document bàsic 
tècnic. (20%)


