
UNIVERSITAT DE LLEIDA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

TITULACIÓ: Grau en Treball Social

CODI: 101725 MATÈRIA: Treball social en l'àmbit de la infància

MÒDUL: XVII. Optativitat

PROFESSOR/A RESPONSABLE:  Encarna Martín

EQUIP DOCENT:   Encarna Martín i José Luis Navarro

CURS ACADÈMIC:  2013/2014 CARÀCTER:  Optativa

     SEMESTRE:  2n
CRÈDITS ECTS:  6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català
  

COMPETÈNCIES

• Capacitat de consulta i recerca d’informació dels diferents organismes a favor de la 
infància.

• Reflexió  crítica  sobre  els  problemes,  les  necessitats  i  les  dinàmiques 
estigmatitzadores de la infància des d’una perspectiva històrica

• Dominar el conjunt de recursos existents en relació al Treball Social en Infància i 
Família, així com saber determinar quin serà el més idoni  en cada cas.

• Millora de l’expressió oral i escrita, aplicada al context de Treball Social

OBJECTIUS

• Potenciar la sensibilitat i la preocupació per la complexitat de les relacions familiars 
i com aquestes afecten al desenvolupament dels infants.

• Anàlisi  reflexiu  i  crític  de  les  diferents  tipologies  d’intervenció  en  l’àmbit  de  la 
protecció a la infància, així com la importància de les aportacions dins el Treball  
Social.

• Promoure  la  pràctica  activa  a  través  de  l’anàlisi  de  casos  reals,  l’elaboració 
d’hipòtesis, diagnòstic, pronòstic i proposta de mesura més adient.

• Millorar la capacitat d’argumentar la decisió presa, amb un llenguatge correcte i 
utilitzant la terminologia adequada. 



CONTINGUTS

Tema 1. La família

• Funcions de la família
• Nous models familiars
• Habilitats parentals, com s’adquireixen, com s’avaluen, com influeixen
• Famílies  multiproblemàtiques,  nivell  social,  manca  de  competències, 

xarxes de suport, condicions de vida, violència de gènere.

Tema 2. Infància

• Història de la infància
• Necessitats de la infància, creació i manteniment del vincle afectiu
• Cicle vital: entorns de desenvolupament, model ecològic
• Influencia del sistema familiar
• Construcció de la resiliència

Tema 3 . Polítiques socials per a la Infància

• Marc legal sobre Infància i Adolescència
• Els Drets dels infants. La protecció jurídica d’aquests Drets.
• Institucions, serveis, programes, circuits d’intervenció.

Tema 4 .  Infància en situació de desprotecció i/o exclusió social.

• Indicadors de risc social
• Maltractaments: Concepte, tipologies, taxonomia

Tema 5 . Procés d’Intervenció

• Organigrama del Sistema de Protecció
• Classificació de la xarxa de serveis d’atenció a la infància: Serveis Socials 

comunitaris, Serveis Socials especialitzats.
• Mesures administratives: 

 Atenció en pròpia família (compromís socioeducatiu), 
 Acolliment d’urgència: Centres d’acollida, Acolliment d’Urgència 

i Diagnòstic en família aliena
  Acolliment  Familiar  Simple:  Acolliment  Simple  en  família 

extensa, Acolliment institucional (CRAE), Acolliment Simple en 
família aliena

 Acolliment familiar permanent
 Acolliment en unitat convivencial d’acció educativa
 Famílies col·laboradores
 Acolliment Preadoptiu
 Les  mesures  de  transició  a  la  vida  adulta  i  a  l’autonomia 

personal.



METODOLOGIA

Activitats presencials: 60%

• Classes magistrals
• Pràctiques de resolució de casos
• Exposicions
• Projeccions i reportatges amb debat posterior
• Realització de la prova escrita

Activitats no presencials: 40%

• Lectura i anàlisi de textos
• Preparació de les exposicions i els debats
• Recerca d’informació bibliogràfica i en la xarxa
• Estudi i preparació de la prova escrita

AVALUACIÓ

• Realització de les activitats teòrico-pràctiques de cada unitat temàtica. 20%
• Treball personal consistent en l’entrega d’una fitxa corresponent a alguna de les 

lectures que s’hagin proposat. 20%
• Prova  d’avaluació  de  continguts.  La  superació  d’aquesta  prova  escrita  serà 

obligatòria per poder aprovar l’assignatura. 60%
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DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

TEMA ACTIVITAT MODALITAT DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Tema 1. La família

Exposició teòrica 
dels continguts

Presencial Explicar els conceptes bàsic. 
Respondre dubtes i dirigir 

l’aprofundiment

Escoltar, prendre notes, reflexionar i participar fent 
preguntes o donant l’opinió.

Debat Presencial Explicar a classe la pròpia 
percepció i opinar 

argumentant

Efectuar l’exposició 4%

Tema 2. Infància

Exposició teòrica 
dels continguts

Presencial Explicar els conceptes bàsic. 
Respondre dubtes i dirigir 

l’aprofundiment

Escoltar, prendre notes, reflexionar i participar fent 
preguntes o donant l’opinió.

Treball sobre una 
pel·lícula

Presencial Transmetre de forma 
resumida el més important i 
relacionar-lo amb la teoria del 
tema 2.

Anàlisi individual a classe 4%

Tema 3 . Polítiques 
socials per a la 

Infància

Exposició teòrica 
dels continguts

Presencial Explicar els conceptes bàsic. 
Respondre dubtes i dirigir 

l’aprofundiment

Escoltar, prendre notes, reflexionar i participar fent 
preguntes o donant l’opinió.

Debat Presencial Explicar a classe la pròpia 
percepció i opinar 

argumentant

Efectuar l’exposició 4%

Treball sobre una 
lectura

No presencial Llegir en profunditat una de 
les lectures proposades

Realitzar-ne la fitxa 20%

Tema 4 .  Infància en 
situació de 

desprotecció i/o 
exclusió social.

Exposició teòrica 
dels continguts

Presencial Explicar els conceptes bàsic. 
Respondre dubtes i dirigir 

l’aprofundiment

Escoltar, prendre notes, reflexionar i participar fent 
preguntes o donant l’opinió.

Anàlisi d’un 
reportatge

Presencial Transmetre de forma 
resumida el més important i 
relacionar-lo amb la teoria del 
tema 4.

Anàlisi individual a classe 4%



Tema 5 . Procés 
d’Intervenció

Exposició teòrica 
dels continguts

Presencial Explicar els conceptes bàsic. 
Respondre dubtes i dirigir 

l’aprofundiment

Escoltar, prendre notes, reflexionar i participar fent 
preguntes o donant l’opinió.

Treball sobre casos 
pràctics

Presencial Transferir els coneixements 
teòrics a la pràctica

Analitzar els casos, aplicar els coneixements 
adquirits i prendre una decisió

4%

Prova escrita dels 
cinc blocs

Presencial Preguntes de resposta curta Estudiar els apunts i els altres materials i fer 
l’examen’

60%


