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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica d’anàlisi i síntesi  
• Comprendre críticament els models d’intervenció en treball social 
• Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps 

d’intervenció 
• Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat 
• Resolució de problemes i pressa de decisions 
• Habilitats en les relacions interpersonals

OBJECTIUS

• Conèixer i comprendre les diferents perspectives teòriques i metodològiques en el 
camp de la vellesa 

• Ser capaç d’identificar aspectes que generen desigualtats i discriminacions socials 
en les persones grans 

• Ser  capaç  d’avaluar  com  les   desigualtats  i  els  desequilibris  socials  generen 
situacions de necessitat  i afecten a la demanda del treball social amb  gent gran 

• Conèixer i comprendre el marc jurídic, els principals serveis i prestacions, d’àmbit 
estatal i autonòmic, en relació a les persones grans 

• Conèixer el  procés de formulació,  posada en pràctica i  avaluació de programes 
adreçats a gent gran 

• Conèixer la tasca del treballador social en organitzacions públiques i privades en l  
’àmbit de la gent gran 



CONTINGUTS

1.Persona gran: 
• Conceptes d’envelliment 
• Aspectes sociodemogràfics de l´envelliment de la població 
• La persona gran i les seves potencialitats 
• Concepte de salut i deteriorament de l’envelliment 

2.Dimensió social de l’envelliment: 
• Jubilació 
• Envelliment i participació social 
• Família i envelliment 

3.Vulnerabilitat i vellesa: 
• Discriminacions per raons d’edat 
• Capacitat econòmica en l’envelliment 
• Detecció de situacions de risc especials: els maltractaments  a la gent gran 

   
4.Serveis Socials i Sociosanitaris adreçats a gent gran: 

• Rol del Treballador Social en els diferents serveis 
• Treball social residencial 

    
5.Instruments i tècniques: aplicació en el treball social gerontològic 

• Entrevista gerontològica 
• Història de vida 
• Intervenció grupal 
• Avaluació ambiental, familiar i de qualitat de vida:les escales de valoració social i 

familiar. 
• Els protocols

METODOLOGIA

Activitats presencials 40%: 
• Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies 
• Pràctiques de resolució de casos en grup 
• Exposicions públiques teòriques , de treballs individuals o de grup 
• Projecció de pel.lícules i reportatges amb fòrum 
• Tutories individuals i grupals 

Activitats no presencials 60%: 
• Lectura i anàlisis de textos 
• Realització de recensions individuals 
• Preparació de les exposicions 
• Recerca d´informació bibliogràfica i en la xarxa 
• Estudi i preparació d´exàmen escrit



AVALUACIÓ

• Presentació de treballs escrits (25%) 
• Exposicions  orals programades a l´aula  (25%) 
• Participació oral espontània a l´aula   (25%) 
• Examen escrit   (25%)
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIONS TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

1:Persona gran Exposició teòrica dels 
continguts

Debat 

Presencial

Presencial

Facilitar informacio 
resumida ;promoure la com-
prensió i motivar el seu estudi

Explicar a la classe la pròpia 
percepció i opinar argumen-
tant

Explicar els conceptes teòrics 
.Respondre dubtesi dirigir l

´aprofundiment

Recollida de noticies i publici-
tats per analitzar el tracte i la vi-
sió de la gent gran

Escoltar, pendre notes.Re-
flexionar. Participar fent 

preguntes o opinant

Participar en la recollida d
´informació, efectuar anali-
sis i exposició oral i escrita

Pel 25% treballs escrits  i pel 
25% oral programat a l´aula

2:Dimensió so-
cial de l´envelli-

ment

Exposició teòrica dels 
continguts

Treball sobre una pel.-
licula

Presencial

No presencial

Facilitar informacio 
resumida ;promoure la com-
prensió i motivar el seu estudi

Destacar aspectos més im-
portan ts de la pel.licula rela-
cionar-ho amb temes 1 i 2

Explicar els conceptes teòrics 
.Respondre dubtesi dirigir l

´aprofundiment

Confecció no presencial

Escoltar, pendre notes.Re-
flexionar. Participar fent 

preguntes o opinant

Elaborar informe escrit Pel  25% treballs escrits

  3: Dimensió 
social de     l´en-
velliment

Exposició teòrica dels 
contingutsl´envelli-
ment

Presentació de casos 
pràctics

Presencial

Presencial

Facilitar informacio 
resumida ;promoure la com-
prensió i motivar el seu estudi

Transferir els coneixements-
teòrics a la pràctica

Explicar els conceptes teòrics 
.Respondre dubtesi dirigir l
´aprofundiment

Facilitar casos i promoure la re-
solució

Escoltar, pendre notes.Re-
flexionar. Participar fent 
preguntes o opinant

Analitzar els casos aplicant-
hi coneixements teòrics i 
proposant propostes de re-
solució

Pel 25% exposicions orals 
programats i 25%oral  es-

pontanea a l´aula

4: Serveis so-
cials i sociosa-
nitaris adreçats 

a gent gran

Exposició teòrica dels 
contingutsl´envelli-
ment

Presentació de casos 
pràctics

Presencial

Presencial

Facilitar informacio 
resumida ;promoure la com-
prensió i motivar el seu estudi

Transferir els coneixements 
teòrics a la pràctica

Explicar els conceptes teòrics 
.Respondre dubtesi dirigir l

´aprofundiment

Facilitar casos i promoure la re-
solució

Escoltar, pendre notes.Re-
flexionar. Participar fent 

preguntes o opinant

Analitzar els casos aplicant-
hi coneixements teòrics i 
proposant propostes de 

resolució

Pel 25% exposicions orals 
programats i 25%oral  es-
pontanea a l´aula



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIONS TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

5:Instruments i 
tècniques: apli-
cació en el tre-
ball social ge-
rontòlogic

Exposició teòrica dels 
contingutsl´envelli-
ment

Treball sobre tècni-
ques: entrevista geron-
tològica

Treball sobre tècni-
ques: hisròria de vida

Prova escrita dels 5 te-
mes

presencial

presencial

presencial

Presencial

Facilitar informacio 
resumida ;promoure la com-
prensió i motivar el seu estudi

Familiaritzar-se amb eina bà-
sica de recollida de dades 

Familiaritzar-se amb eina bà-
sica de recollida de dades 

Valorar els aprenentatges

Explicar els conceptes teòrics 
.Respondre dubtesi dirigir l
´aprofundiment

Explicar tècnica de recollida de 
dades.Respondre dubtes i orien-
tar utilització

Explicar tècnica de recollida de 
dades.Respondre duotes i orien-
tar utilització 

Preguntes de resposta 

Escoltar, pendre notes.Re-
flexionar. Participar fent 
preguntes o opinant

Elaborar guia d´entrevista i 
realitzar entrevista a perso-
na gran. Presentació escrita

Elaboració d´una historia de 
vida i presentació individual 
oral

Estudiar els apunts i altres 
materials i fer l´exercici

Pel 25% de treballs escrits

Pel 25% exposicions orals 
programades

25% evidència única


