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COMPETÈNCIES 
 

 
 Capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesi. 

 Capacitat d’organització i planificació 

 Comunicació oral i escrita en la llengua materna 

 Resolució de problemes i presa de decisions 

 Habilitats en les relacions interpersonal 

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

 Analitzar i avaluar els problemes i les necessitats socials presents en la societat 

 Saber interactuar de forma eficaç amb les persones, mostrar empatia i capacitat de 
mediació en la resolució de conflictes 

  Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pugui realitzar algun 
tipus d’intervenció 

 Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per a revisar i actualitzar els propis 
coneixements 

 
 
 
 



 

OBJECTIUS 
 

1. Conèixer els conceptes i teories bàsiques de les ciències psicosocials i de la comunicació 
2. Saber aplicar les teories al coneixement dels objectius i problemes socials que implica la 

pràctica de la professió 
3. Ser capaç d’interpretar els autors i teories de la comunicació, dades rellevants sobre els 

fenòmens socials en els que intervé el treballador social 
4. Analitzar, comprendre i explicar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb les 

ciències de la psicologia social i de la comunicació 
5. Presentar un treball en grup sobre un fenomen psicosocial vinculat al entorn social del 

treballador social 
 

 

CONTINGUTS EDUCACIÓ 
 

 

 Elements essencials de la relació i la pràctica educativa. 

 Processos d'ensenyament i aprenentatge i l'acompanyament educatiu. 

 Components i factors interpersonals influents en el procés d'ensenyament I 
aprenentatge. 

 Components i factors contextuals i socials que influeixen en el procés educatiu 

 

 

CONTINGUTS COMUNICACIÓ 
 

 Els principals models i teories de comunicación en l’àmbit de la intervenció social 

 Les habilitats comunicactives (assertivitats, escolta activa…) 

 Cultura audiovisual i digital. Els mitjans de comunicació de masses. El llenguatge 
audiovisual. (gènere, publicitat, videojocs… 

 Política i comunicació institucional. La identitat visual corporativa i direcció 
estratègica. Comunicació interna en les organitzacions. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Presencial 40% 

 

 La metodologia de les classes en grup gran (GG) es basarà en exposicions orals 

per part de la professora amb suport multimèdia, classes magistrals, lectura 

capítols de llibres o articles de revistes científiques, tertúlies dialògiques i 

pedagògiques entorn lectures obligatòries, video-fòrums sobre films o  

curtmetratges relacionats ja sigui amb l’educació formal, informal o no formal, 



participació en debats o reflexions a l’aula o bé en l’entorn virtual de la matèria,  

entre altres.  

 

 La metodologia de les classes en grup mitjà (GM) per part de la professora 

s’encaminarà a explicar les pautes per a la realització de l’activitat obligatòria (1), 

per a l’elaboració de recursos didàctics, per a l’exposició oral per part de l’alumnat, 

per a la seva avaluació, etc.   Per part del professor de la part de comunicació, les 

sessions de GM serviran per tutoritzar el desenvolupament del treball grupal. 

 

L’alumnat per la seva banda farà una exposició pública del treball corresponent a 

l’activitat 1 realitzada per equips, realitzarà l’autoavaluació del propi treball i co-avaluarà 

els treballs dels companys.  

 

No presencial 60% 

 

 Treball derivat de les sessions en grup 

gran 
 

Treball derivat de les 

sessions en grup mitjà 
 

Treball 

autònom 
 

Recerca de material bibliogràfic, gestió i 

tractament de la informació (lectura, 

localització, selecció…) per ampliar 

coneixements relacionats amb la matèria. 

Elaboració, anàlisis i reflexió de textos, 

materials didàctics i/o multimèdia per a 

l’estudi de la matèria. 

Estudi de la matèria 

Responsabilitzar-se de les 

activitats, tasques i funcions 

encomanades pel grup per a 

la realització de l’activitat 1 

Elaboració de la part 

corresponent del document 

escrit de l’activitat grupal 1. 

Preparació exposició pública 

de l’activitat grupal 1 

 

Treball 

cooperatiu 
 

Participació activa en les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge 

desenvolupades a l’aula organtizades per 

la professora  

 

Realització activitat 1.  

Elaboració  i revisió del 

document escrit de l’activitat 

grupal 1. 

Exposició pública dels 

resultats de l’activitat 1 

 

 

Altres consideracions 



 

 L’alumnat disposarà de tutories acadèmiques presencials o bé via mail per a la 
resolució de dubtes relacionats amb la matèria o bé la realització de les activitats 
grupals. 

 

 

 Els professors explicaran a l’aula les pautes per a la realització de les diferents 
treballs i proves d’avaluació, alhora que deixaran una còpia de les mateixes a 
l’entorn virtual de la matèria. 

 

 

 

AVALUACIÓ 
 

BLOC EDUCACIÓ 
 

 Referent a les sessions en gran grup (25%) 

 
Prova individual escrita 

 

 Referent a les sessions en grup mitjà (25%). 

 
             Realització de l’activitat grupal 1 
 
 
BLOC COMUNICACIÓ 

 

 Treball en gran grup: campanya de comunicació educativa (25%) 
 
Disseny d’una campanya de comunicació educativa 
Presentació de la campanya a través d’una roda de premsa 

 

 Treball individual (15%) 

 
Treball individual d’ampliació d’un dels continguts de l’assignatura 

 

 Treballs pràctics a l’aula (10%) 

 
Anàlisi de casos pràctics sobre comunicació a l’aula 

 
 
Els professors de l’assignatura explicaran a l’aula els criteris d’avaluació de les 
diferents proves a mesura que avanci el curs alhora que deixaran una còpia de les 
mateixes a l’entorn virtual de la mataria. 
 
Hi haurà proves de recuperació de la prova de grup gran o de la grup mitjà en cas que 
no es superin al finalitzar la matèria. 

 
Per superar la matèria caldrà haver superat cadascuna de les proves objecte 
d’avaluació amb una qualificació mínima de 4. Si es reuneix aquest requisit es farà la 
nota mitjana de les diferents proves. 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 

BLOC EDUCACIÓ  

 
Setmana Activitat Hores de Treball 

Presencial 

Hores de 
Treball no 
presencial GG GM 

1 Tema 2 Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora (GG) 
Presentació activitat 1. (GM) 
Explicació de com fer treballs acadèmics, com fer cites bibliogràfiques i com utilitzar bases de dades. 
 

3 1 6 

2 Tema 3  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Formació grups treballs. Planificació activitat 1 (GM) 

3 1 6 

3 Tema 3  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Pautes realització activitat grupal (mòdul I) (GM) 

3 1 6 

4 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
 Pautes realització activitat grupal (mòdul II) (GM) 

3 1 6 

5 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Pautes realització activitat grupal (mòdul III) (GM) 

3 1 6 

6 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Pautes per a l’exposició oral pública. Elaborar cronograma exposicions de l’activitat 1 (GM) 

3 1 6 

7 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Presentació pública en grup de l’activitat 1(GM) 

3 1 6 

8 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Presentació pública en grup de l’activitat 1(GM) 

3 1 6 

9 Tema 4  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Presentació pública en grup de l’activitat 1(GM) 

3 1 6 



10 Tema 5  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Presentació pública en grup de l’activitat 1(GM) 

3 1 6 

11 Tema 5  Exposició Oral i/o multimèdia per part de la professora i activitats d’aula per consolidar aprenentatges 
(GG) 
Presentació pública en grup de l’activitat 1(GM) 

3 1 6 

 Recompte hores, matèria 6 crèdits ECTS= 150 hores 45 15 90 

 
 
 
 


