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COMPETÈNCIES

Genèriques

• Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi.

• Desenvolupar una actitud receptiva. 

• Capacitat d’ organització i planificació.

• Resolució de problemes i presa de decisions.

• Treball en equip i lideratge

• Tenir capacitat per resoldre problemes.

• Habilitats en les relacions interpersonals.

• Ser capaç de respectar i fomentar els drets fonamentals de les persones. 
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Específiques

• Conèixer la naturalesa, la història i els fonaments teòrics del treball social.

• Conèixer i saber aplicar els processos d'avaluació.

• Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social 
elements de comprensió de la realitat social.

• Comprendre críticament els models d’intervenció en treball social.

• Identificar les desigualtats i conèixer les estratègies i mecanismes de prevenció i com-

pensació de les mateixes. 

• Ser capaç d'establir relacions entre la teoria i pràctica professional. 

• Ser capaç de treballar en la complexitat i incertesa del context. 

• 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.

• Saber com promoure i recolzar el desenvolupament de xarxes, grups i dinàmiques d’or-
ganització de la comunitat.

• Ser capaç de trobar l'equilibri i la distància professional òptima davant les situacions de 

conflicte social.

OBJECTIUS

• Endinsar-se en el àmbit del conflicte a partir de la seva identificació, anàlisi i avaluació, 

incidint en la comprensió dels mecanismes que tenen lloc en el propi procés d´emergèn-

cia i reducció del mateix conflicte.

• Conèixer, aprofundir i aplicar les principals tècniques, estratègies i estils de negociació, 

quan la persona és part implicada en el conflicte.

• Entendre què és la mediació i en quins àmbits s’aplica, quan el professional no és part 

del conflicte, sinó professional imparcial.

• Veure en detall els diferents tipus de mediació i assimilar les tècniques que ens perme-

tin exercir com a facilitadors de comunicació, que és la principal tasca del Mediador.
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• Fer repàs de les altres tècniques de resolució de conflictes a més de la negociació i de 

la mediació.

CONTINGUTS

1- El Conflicte

2- Coneixements bàsics per a la resolució de conflictes

3- La Negociació

4- La Mediació, com a tècnica de Resolució de Conflictes

5- Altres tècniques d’intervenció en la resolució de conflictes

METODOLOGIA

Treball a l´aula.  Proporcionarà els conceptes bàsics de cada tema, i  que posteriorment els 

alumnes hauran d’ampliar i aprofundir utilitzant la informació bàsica i complementària de cada 

tema. En les diferents sessions de classe es faran exposicions orals per part del professor i 

també d’algun professional extern, expert en la matèria, la projecció de pel·lícules i documen-

tals sobre el conflicte i mètodes de resolució i mediació.

Treballs dirigits. Es tracta d´ eines per tal de portar a terme l’aplicació dels continguts dels te-

mes de l’assignatura a casos concrets i també es treballarà sobre articles especialitzats, iniciati-

ves concretes per aprofundir en el seu coneixement i s’estimularà la recerca de cada estudiant, 

escollint l’àmbit de preferència d’aplicació de la Mediació. També es destinaran a resoldre els 

dubtes que puguin sorgir en l’elaboració del treball de grup.

Tutories individuals. El seu objectiu es  fer el seguiment del procés d’aprenentatge de cada 

estudiant. Al llarg del curs cada estudiant haurà de fer un mínim de dues tutories individuals. 

També serviran per consultar els dubtes que puguin sorgir en l’elaboració del treball individual.
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AVALUACIÓ

Resulta obligatòria l’assistència a les diferents activitats que suposin un aprenentatge directe i 
experimental a l’aula en un percentatge no inferior al 80 %.

Continguts de l’avaluació continuada:

• Realització de treballs de grup presencials. Lectura i anàlisi de capítols de llibres, arti-
cles, casos pràctics a l’aula. Valoració d´ un 10% cada pràctica fins a un màxim de 5 
punts.

• Redacció d’un treball individual relacionat amb un text teòric contingut al dossier (no 
presencial) 25%.

• Treball individual i participació a l’aula 25%.
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