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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.

OBJECTIUS

- Identificar la rellevància i les dimensions del tercer sector en l’abordatge dels 
problemes socials . 

- Conèixer i comprendre la intervenció social en el tercer sector.

- Comprendre el rol de la societat civil organitzada per a donar resposta a la diver-
sitat de problemes socials.
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- Identificar i conèixer la tipologia i classes d’organitzacions que configuren el ter-
cer sector.

- Identificar el rol del treballador social en les entitats del tercer sector i les tècni-
ques d’intervenció per a la dinamització de l’acció social en les mateixes.

CONTINGUTS

• Tercer sector i estat del benestar

• La solidaritat, l’altruisme i la ciutadania en la intervenció des del tercer sector

• Característiques del tercer sector: dimensió institucional i socioeconòmica

• Les organitzacions del tercer sector : ordenació jurídica i funcionament

• La gestió al tercer secor

• El treball social , la intervenció social en el tercer sector

• Reptes del tercer sector : sostenibilitat 

• El tercer sector en el nostre entorn

METODOLOGIA

Exposició per part del professor i/o alumnes: 30%
Lectura d’articles i llibres relacionats amb la matèria i/o visualització de materials: 20%
Debats/ discussió a l’aula: 30%
Realització de treballs en grup i individuals: 20%

AVALUACIÓ

Treball escrit individual 35%
Treball en grup 20%
Participació activa 20%
Exposició oral individual 25%

BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA DE CONSULTA BÀSICA

Normativa de regulació  del tercer sector

Gutiérrez, A  (2010) . Tercer Sector e intervención social . Ed. Académicas. Madrid

De  Lorenzo, R y Lopez, A (2012) . Trabajo social , tercer sector e intervención social. Ed. Uni-
versitas.

Articles d’interès científic de la Revista Española del Tercer Sector. Editada per  la Fundación 
Luis Vives.

Anuaris del Tercer Sector : Espanta i Catalunya
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