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COMPETÈNCIES

- Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi
- Comunicació oral i escrita en la llengua materna
- Resolució de problemes i presa de decisions
- Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves
- Afavorir el respecte als drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, a la 

promoció  dels  Drets  Humans  i  als  valors  propis  d’una  cultura  de  pau  i  valors 
democràtics.

- Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat
- Dominar el conjunt de recursos i serveis del benestar i saber com determinar la 

seva idoneïtat en funció de les circumstàncies .
- Capacitat per poder establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups 

socials i companys entorn a aspectes saludables de la salut
- Capacitat  per  poder  plantejar  ajuda  social  en  el  context  sanitari,  basant-se  en 

l’atenció integral de salut  amb la cooperació multiprofessional, la integració dels 
processos i la continuïtat assistencial



OBJECTIUS

- Conèixer i comprendre les relacions entre salut i situació social de les persones, el  
sistema de gènere, la cultura i el cicle vital.

- Ser  capaç  d’identificar  i  avaluar  les  necessitats  socials  relacionades  amb  els 
problemes de salut, la seva repercussió en la vida de les persones i les estratègies 
d’atenció  i  recolzament  pertinents  en  cada  situació,  amb  especial  referència  a 
col·lectius vulnerables i a les discapacitats, la dependència, la salut mental i  les 
addiccions.

- Reconèixer factors psicosocials que intervenen en els processos de salut/malaltia 
que requereixen d’atenció  i recolzament de treball social.

- Ser  capaç de dissenyar una intervenció individual,  familiar,  grupal  i/o  col·lectiva 
segons el nivell assistencial de salut

CONTINGUTS

Bloc 1. Context del treball social en l’àmbit sanitari
 Contextualització: origen, evolució
 L’objecte del Treball Social Sanitari

Bloc 2. El sistema sanitari en el nostre entorn
 Contextualització
 Organització del sistema públic de salut; Estatal i Autonòmic. Model sanitari 

Català
 Nivells Assistencials (Atenció Primària de Salut, Atenció Especialitzada, Ur-

gències Emergències)

Bloc 3. La salut
 Contextualització . Evolució.  Alteracions generals i específiques
 La salut a occident
 Determinants de Salut.
 Dimensió social de la salut.
 Cultura  i  salut:   La  perspectiva  del  professional  sanitari,  del  pacient  i  la 

perspectiva social (disease, illness i sickness)
 L’atenció a la salut: pluralisme assitencial
 La qualitat de vida, la cura, el dolor, la mort.

Bloc 4. El treball social sanitari
 Antecedents
 La prestació de serveis de Treball Social Sanitari: Cartera de Serveis
 Funcions i competències 
 Els processos de treball
 El Treball Social Clínic
 Models teòrics d’intervenció aplicats al Treball Social Sanitari
 El Treball Social a l’Atenció Primària de Salut: programes de salut,  equip 

multidisciplinari
 El Treball Social a l’Atenció Especialitzada: Hospitalària, Consultes externes. 

Organització 
 El Treball Social a l’Atenció a la Salut mental, 
 El treball social a l’Atenció SocioSanitària
 El  Treball  Social  en  programes  específics:  adicions,  violència  masclista, 

maltractament infantil, pacient crònic, ancià fràgil, multiculturalitat...



 El risc social en el procés salut/malaltia
 La coordinació amb les àrees del benestar

Bloc 5. Metodologia de treball 
 Treball  social  amb  casos:  Procés  disciplinari:  valoració  social,  diagnòstic 

social, tractament social
 El treball en equip multidisciplinari sanitari
 Instruments de suport al procés disciplinari: escales de valoració,....
 L’avaluació 
 La qualitat en la prestació de serveis de treball social

Bloc 6. Salut i Vulnerabilitat 
 Contextualització 
 Salut i perspectiva de gènere

 Grups socials vulnerables : salut mental, addiccions, treballadors/es sexuals, 
VIH/SIDA, discapacitats, persones sense sostre...

 Desigualtats en salut

Bloc 7. Atenció  comunitària a les necessitats socials derivades dels problemes de 
salut  

 Intervenció del treballador social en programes específics 
 Xarxa de recursos comunitaris . El treball en xarxa .

Bloc 8. Dependència  
 Contextualització. 
 Desplegament del sistema d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia 

personal.
 Catàleg de prestacions i serveis
 L’atenció i cura de la persona dependent (cuidador formal i no formal, la cura del  

cuidador)
 Dependència vs discapacitat
 El treballador social en l’atenció a la persona en situació crònica o dependent

Bloc 9. Bioètica. Autonomia del pacient. Dret a la informació i documentació clínica. 
Voluntats anticipades 

METODOLOGIA

Exposició per part del professor i/o alumnes: 20%
Abordatge de casos pràctics a l’aula: 20%
Lectura d’articles i llibres relacionats amb la matèria i/o visualització de materials: 10%
Debats/ discussió a l’aula a partir de casos o lectures proposades: 30%
Realització de treballs en grup i individuals: 10%
Estudi i preparació d’exàmens escrits: 10%

AVALUACIÓ

Proves escrites  30 %
Treball escrit individual  25%
Treball en grup 20%
Participació activa  i exposició oral 25%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Bloc 1 P
Context 
teòric/històric  del 
treball  social  en 
l’àmbit sanitari

Conèixer i reflexionar 
sobre l’objecte de tre-
ball social en l’àmbit de 
la salut

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

(pel conjunt dels blocs de 

l’assignatura)

Proves escrites . 30 %

Treball  escrit  individual 

25%

Treball en grup 20%

Participació  activa  i 

exposició oral 25%

Bloc 2
P

El  sistema  sanitari 
en el nostre entorn Conèixer i reflexionar 

sobre l’organització del 
sistema sanitari, marc 
normatiu, competènci-
es i desplegament

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 3
P La salut Contextualitzar la salut 

en la història i actual-
ment a occident

Diferenciar els aspec-
tes socials de la salut i 
reconèixer  necessitat 
d’atenció

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 4
P El treball social sani-

tari
Conèixer dimensió so-
cial en el procés salut 

Explicar els conceptes 
teòrics Lectura de  bibliografia 



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

malaltia.

Conèixer i reflexionar 
sobre els antecedents 
històrics del treball so-
cial sanitari

Conèixer els àmbits ac-
tuals d’intervenció del 
treball social sanitari. 
Programes i processos 
específics. 

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 5
P Metodología de tre-

ball 
Conèixer el procés dis-
ciplinari i multidiscipla-
ri del treball social a 
les institucions sanità-
ries

Conèixer experiències 
concretes del treball 
social de casos/treball 
social clínic

Treballar el risc social 
en salut

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 6
P Salut i vulnerabilitat Identificar els aspectes 

claus que determinen 
la vulnerabilitat en 
l’àmbit de la salut

Identificar grups soci-
als vulnerables

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 7
P

Atenció  comunitària 
a  les  necessitats 
socials  derivades 

Conèixer i reflexionar 
sobre la intervenció co-
munitària preventiva 

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 

Lectura de  bibliografia 



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

dels  problemes  de 
salut  entorn a la salut l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 8 P Dependència Conèixer i reflexionar 
sobre la conceptualit-
zació de la dependèn-
cia, el marc normatiu, 
efectes i tipus de de-
pendència i el procedi-
ment a seguir davant 
aquestes situacions

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits

Bloc 9 P Bioètica Conèixer i reflexionar 
sobre els aspectes 
ètics vinculats al treball 
social en l’àmbit de la 
salut

Reflexionar sobre el 
dret d’autonomia, infor-
mació clínica  del paci-
ent.

Explicar els conceptes 
teòrics

Respondre dubtes i dirigir 
l’aprofundiment

Dinàmica grupal

Lectura de  bibliografia 

Escola i participació activa

Treball en grup

Exposició oral

Elaboració de treballs escrits


