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COMPETÈNCIES

• Comunicació oral i escrita en llengua materna. 

• Adquirir capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi.

• Treball en equip, lideratge.

• Adquirir una comprensió crítica dels models d’intervenció en treball social.

• Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d’intervenció.

• Saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de mediació en la 

resolució de conflictes.

• Dissenyar processos de planificació de la intervenció social, tant a nivell individual i familiar com 

grupal.

OBJECTIUS

2.1.Introduir a l’alumne/a en el coneixement del marc legal i organitzatiu dels serveis socials bàsics, el 

seu funcionament, i la pràctica professional des dels mateixos.

2.2.Dotar a l’alumnat d’instruments metodològics i tècnics per a la comprensió de l’espai professional i  

per l’abordatge de la realitat social  sobre la que s’intervé des dels Equips Bàsics de Serveis Socials,  

tenint en compte la dimensió territorial i institucional en la que opera el/la treballador/a social.



2.3.Treballar sobre els reptes actuals de la professió i la complexitat del context social en què vivim, 

aplicant-los a la pràctica professional.

2.4.Conèixer els diferents àmbits i perfils poblacionals amb els que el Treballador/a Social dels Equips  

Bàsics de Serveis Socials actua i dotar l’alumnat d’estratègies d’abordatge i d’intervenció concretes.

2.5.Motivar l’alumnat en l’exercici de la pràctica professional coherent amb els principis, els valors i la  

metodologia del treball social.

CONTINGUTS

UNITAT 1. Conceptualització teòrica

• Què són els Serveis Socials Bàsics: marc legal

• Objectius.

• Equip: composició i funcions.

UNITAT 2. L’organització institucional

• La institució com a sistema

• Organització i funcionament dels Serveis Socials Bàsics municipals de Lleida.

UNITAT 3. El TS amb famílies des dels Serveis bàsics d’atenció social

• La família i el canvi social.

• Noves formes de família.

• Processos d’exclusió i vulnerabilitat social.

• Treball social de casos. 

• La relació d’ajuda i la intervenció familiar.

• La família multiproblemàtica. La família en crisi.

• Treball interdisciplinari. Treball en xarxa.

UNITAT 4: El tractament i el traspàs de la informació

• Documentació i gestió de la informació. L’expedient familiar. Les noves tecnologies. La protecció de 

dades. 

• L’informe social.

UNITAT 5: La intervenció professional

• El Pla d’intervenció familiar. Metodologia de treball segons diferents models d’intervenció.

• La demanda, les necessitats socials, la gestió, els recursos.

• L’atenció directa i indirecta.

• Tècniques: l’entrevista i la visita domiciliària. 

• Les urgències i les emergències socials.



UNITAT 6: Intervenció professional segons àmbits i sectors de població des dels Serveis bàsics 

d’atenció social.

• El Treball Social amb gent gran 

o Problemàtiques i necessitats.

o Recursos i serveis.

o La Llei de dependència. Elaboració dels PIA

o Les incapacitacions i la tutela.

• El Treball Social amb famílies monoparentals:

o Característiques i abordatge de les situacions de vulnerabilitat des dels Serveis socials bàsics.

o Detecció de casos i situacions de risc.

o L’atenció a víctimes de violència de gènere. Protocols d’atenció i protecció 

• El Treball Social amb infants i adolescents en risc social. Coordinació amb els SS especialitzats. 

l’ EAIA.

• El Treball Social amb persones immigrades.

o Treball social i interculturalitat

o Principals situacions de necessitat i problemàtiques sociofamiliars que afecten a la població  

immigrant.

o Els reagrupaments familiars. Els arrelaments. 

• El Treball Social amb persones afectades per discapacitats:

o Què entenem per discapacitat.

o Situacions especials i problemàtiques principals que es treballen des dels Equips Bàsics de 

Serveis socials.

o Recursos i serveis.

o Detecció, derivació, atenció i tractament.

• La Renda Mínima Inserció.

o Marc legal.

o El pla individualitzat d’inserció, el tràmit administratiu, el procediment professional, el segui -

ment i l’avaluació. 

o Perfils  dels beneficiaris/àries

• Treball amb col·lectius específics: ètnia gitana.

• Salut i Serveis Socials bàsics: drogodependències, salut mental, xarxa hospitalària, sociosanità-
ria...

UNITAT 7: El treball social grupal i comunitari des dels Serveis bàsics d’atenció social.

• Intervenció comunitària aplicada al context territorial dels SSB



UNITAT 8: Les TIC aplicades a la intervenció social des dels serveis socials bàsics

• Eines 2.0 en l'acció social des de l'EBAS
• Bones pràctiques existents

METODOLOGIA

La metodologia que es proposa parteix de l’exposició teòrica a l’aula i la discussió, el  
debat,  la  reflexió,  i  la  elaboració de coneixements,  així  com la  realització  de lectures 
obligatòries per part de l’alumne/a (articles, casos,narracions biogràfiques). 
         

• Es realitzaran exercicis pràctics individuals i grupals relacionats amb les matèries 
del programa de l’assignatura: seminaris, rol playing, debats dirigits, taules rodones 
i altres dinàmiques  grupals. Vídeo- fòrum. 

• Tanmateix, es preveu la participació de diferents professionals de l’àmbit social, 
socioeducatiu, sociolaboral i sociosanitari. 

• Treballs individuals i  grupals relacionats amb el els temes tractats:  resolució de 
casos pràctics, plantejament d’estratègies d’intervenció, etc. 

• Es  compta  amb  la  col·laboració  de  la  companyia  de  teatre  social  Factoria  los 
Sánchez pel treball pràctic de diferents aspectes del temari:

1.Videoconferència a càrrec de Sera Sánchez sobre eines 2.0 aplicades a
l'acció social des de l'EBAS (2 hores)
2.Treball pràctic a partir de posts del blog Educador social en alaska
3.Material didàctic del llibre que està en procés d'edició sobre
l'espectacle educador social en alaska i material audiovisual. Aquesta
obra de teatre aborda des de l’ humor i la ironia diferents situacions
crítiques i explosives que viuen els professionals dels serveis socials
bàsics en el seu dia a dia.
4.Taller de teatre social "L'entrevista,un espai escènic" a càrrec de Rafa
Sánchez.

AVALUACIÓ

És obligatòria l’assistència a aquelles activitats que impliquen un aprenentatge directe i experi-
mental a l’aula en un percentatge no inferior al 80 %.

Continguts de l’avaluació continuada :

o Elaboració de treballs grupals presencials. Lectura i anàlisi  de capítols de llibres, articles, ca-

sos pràctics ... a l’aula. 10% cada pràctica fins a un màxim de 5

o Elaboració d’un Informe- treball individual relacionat amb un text teòric  relacionat al dossier 

electrònic. (no presencial) 25%

o Treball  individual i participació  a l’aula 25%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

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

UNITAT  1. 

Conceptualització 

teòrica

p Explicació magistral 2.1. Treball obligatori indivi-
dual sobre un text teòric

25%

UNITAT  2. 

L’organització 

institucional

p Explicació magistral 2.1.

UNITAT  3.  El  TS 

amb  famílies  des 

dels Serveis bàsics 

d’atenció social

p Explicació magistral

Treball grupal

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal a l’ aula 10%

UNITAT  4:  El 

tractament  i  el 

traspàs  de  la 

informació

p Explicació magistral

Treball grupal

Treball individual

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal a l’ aula

Realització d’una pràcti-
ca individual –realització 

informe social-

10%

La suma de les 
pràctiques indi-
viduals suposa 
un 25% del total 
de l’ avaluació

UNITAT  5:  La 

intervenció 

professional

p Explicació magistral

Treball grupal

Treball individual

2.2.

2.3.

2.4.

Treball grupal a l’ aula 10%



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

2.5.

6:  UNITAT  6: 

Intervenció 

professional 

segons  àmbits  i 

sectors  de 

població  des  dels 

Serveis  bàsics 

d’atenció social.

p Explicació magistral

Treball grupal

Treball individual

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal a l’ aula

Realització d’una pràcti-
ca individual –realització 

informe social-

10%

La suma de les 
pràctiques indi-
viduals suposa 
un 25% del total 
de l’avaluació

UNITAT  7:  El 

treball  social 

grupal  i 

comunitari  des 

dels Serveis bàsics 

d’atenció social.

p Explicació magistral

Treball grupal

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Treball grupal a l’ aula 10%


