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1. INTRODUCCIÓ 
 
 Aquest programa està orientat vers 
l'organització de les Pràctiques i Supervisió que 
realitzaran els alumnes de l'Escola Universitària 
de Treball Social de Tarragona (EUTS) per a 
l'any  acadèmic 1998-99. 
 
En ser les Pràctiques i Supervisió de fonamental 
importància, és necessària una programació 
detallada de tots els seus aspectes. Aquesta 
programació implica l'elaboració d'uns objectius, 
la metodologia a seguir i les tècniques que 
s'utilitzaran, que es reflectiran a l'avaluació final. 
Aquesta es tindrà en compte a la programació 
de l'any següent. 
 
L'assignatura Pràctiques en Institucions de 
Serveis Socials és una assignatura anual, cosa 
que fa que es desenvolupi amb continuïtat 
durant els dos quadrimestres del curs acadèmic 
98-99, quadrimestres que corresponen al 3r. i 4t. 
de la carrera. 
 
Aquesta assignatura està contemplada com a 
matèria troncal al Pla d'Estudis de la 
Diplomatura en Treball Social, Pla d'Estudis 
aprovat per la Resolució de 23 de febrer de 
1994, de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona (BOE núm. 69 de 22 de març de 
1994). 
 
Per a poder cursar aquesta assignatura és 
imprescindible tenir aprovades o cursar 
simultàniament, les assignatures Treball Social II 
i Serveis Socials II.  
 
 

2. OBJECTIUS I ACTIVITATS 
 
Els alumnes han de realitzar les seves 
Pràctiques, preferentment, en Institucions 
prestadores de Serveis Socials en què hi treballi 
un diplomat en Treball Social. 
 
Els objectius de les Pràctiques en Institucions de 
Serveis Socials són: 
 

1- Conèixer el camp d'acció professional 
on realitzin els alumnes les seves Pràctiques, 
així com la comunitat usuària del Servei. 
 
    2- Conèixer els recursos humans, 
institucionals, legals i comunitaris existents i 
aprendre a relacionar-los. 
 
     3- Conèixer el rol del treballador social a 
la institució. 
 
     4- Analitzar la realitat del camp d'acció 
professional en relació als aspectes econòmics, 
polítics, psicosocials, etc. Per a això és 
necessari conjuntar les aportacions de totes les 
assignatures impartides durant la carrera. 
 
     5- Aprendre a elaborar projectes i 
programes de Treball Social. 
 
     6- Aplicar les tècniques i el mètode 
d'intervenció en Treball Social. 
 
Les activitats a realitzar pels alumnes són les 
següents: 
 
    - Lectura de documentació diversa: dossiers, 
llibres, informes, legislació, programes... 
 

    - Realitzar entrevistes, visites domiciliàries i visites a d'altres institucions per a conèixer i 



mobilitzar els diferents recursos, així com 
participar en reunions de treball, en activitats 
grupals i en activitats comunitàries. 
 
    - Elaborar informes, fitxes socials, fitxes de 
recursos, històries socials, actes de reunió, 
complimentar expedients i/o sollicituds diverses 
i collaborar en la memòria del servei. 
Elaborar el diari de camp personal de l'alumne. 
 
    - Elaboració d'un programa i un projecte de 
Treball Social. 
 
    - Aplicar les següents tècniques en portar a 
terme les anteriors activitats: observació, 
investigació, documentació, entrevista, reunió, 
tècniques de grup, d'elaboració de programes i 
projectes, i tècniques d'avaluació. 
 
    - Elaborar el dossier de pràctiques. 
 
 
3. DURADA DE LES PRÀCTIQUES 
 
Les pràctiques tindran la durada corresponent al 
curs acadèmic 1998-99. 
 
Per a aquest curs s'assignen un total de 22,5 
crèdits per a l'assignatura de Pràctiques en 
Institucions de Serveis Socials, el càlcul ha estat 
realitzat sobre la base que 1 crèdit pràctic és 
equivalent a 15 hores, distribuint-se de la 
següent manera: 
    - 293 hores de pràctiques a Institucions, 
distribuïdes en 27 setmanes lectives a raó d'11 
hores setmanals. Les Pràctiques a la institució 
s'iniciaran el dia 2 de novembre de 1998, 
finalitzant com a data límit el dia 31 de maig de 
1999. 
    - 19 hores de Supervisió Grupal. 
 - 25 hores distribuïdes entre: Seminari 
d'Introducció a les Pràctiques, Seminaris de 
Pràctiques i seguiment de les Pràctiques 
(coordinador - alumne). 
 
4. LES INSTITUCIONS ON ES REALITZEN 
LES PRÀCTIQUES 
 
Les Pràctiques es realitzen en Centres 
collaboradors amb l'EUTS. 
 
Aquests Centres assumeixen i accepten els 
objectius i el programa formatiu proposat per 
l'EUTS en relació a les Pràctiques dels alumnes, 
éssent reconeguts oficialment com a 
collaboradors per l'Escola. 
 
 
5. LA SUPERVISIÓ 
 
 
La Supervisió serà portada a terme als diferents 

grups de supervisió que es formin. Aquests 
grups estaran integrats per un nombre reduït 
d'alumnes que faciliti el seguiment personal i la 
participació activa, éssent responsable del grup 
un supervisor. 
 
Tots els alumnes integrants del grup hauran de 
realitzar les seves pràctiques en institucions 
classificades com a pertanyents al mateix 
sector, éssent els sectors els següents: 
     
    - Atenció Primària.    
    - Ensenyament: EAPS i Escoles.  
    - Salut Mental.                  
    - Disminuïts. 
    - Tercera Edat. 
    - Infància. 
    - Camp Sanitari. 
    - Justícia. 
    - Drogodependències. 
    - Dona. 
    - Transeünts. 
    - Formació Laboral. 
 
Els supervisors estan especialitzats en un o més 
sectors dels especificats anteriorment. Poden 
tenir sota la seva responsabilitat un o més grups 
de supervisió si aquests formen part de la/es 
seva/es especialitat/s. 
 
6. DURADA I PERIODICITAT DE LA 
SUPERVISIÓ 
 
 La Supervisió tindrà la durada corresponent al 
curs acadèmic 1998-99, i s’inicia la segona 
quinzena de novembre de 1998 i finalitzant com 
a data límit el dia 31 de maig de 1999. Al llarg 
del curs, cada grup de supervisió realitzarà un 
total de 19 sessions, tenint cada sessió una 
durada d'un hora. Les sessions es realitzaran 
quinzenalment els mesos de novembre a febrer 
(ambdós inclosos), i setmanalment els mesos de 
març a maig. 
 
Cas que algun grup consideri convenient 
realitzar una sessió de supervisió extraordinària 
podrà portar-se a terme després de concertar 
l'esmentada sessió amb el supervisor 
corresponent, éssent autoritzada, prèviament, 
per cap d'estudis. 
 
Cas que algun alumne en concret tingui algun 
problema específic, tant a les Pràctiques com a 
Supervisió, podrà concertar una entrevista amb 
els coordinadors. 
 
Per enriquir els coneixements dels alumnes 
sobre la resta dels sectors on no realitzen les 
pràctiques, es realitzaran unes sessions que 
anomenarem Seminaris de Pràctiques. 
 
 



 
A aquests Seminaris de Pràctiques hi assistiran 
tots els alumnes que cursin aquesta assignatura 
 i el/s supervisor/s especialitzat/s en el sector, 
doncs a cada sessió s'abordarà un/s sector/s 
determinat/s. 
 
El contingut de les sessions serà preparat per 
tots els  grups integrants d'un mateix sector. 
L'assistència és obligatòria contemplant-se com 
a mínim 1 hora com a ponent i 5 hores com a 
oient. 
 
 
7. ACTIVITATS DE LA SUPERVISIÓ 
 
En aquest apartat diferenciarem les activitats 
bàsiques a desenvolupar de les sessions de 
Supervisió, i les activitats del Seminari de 
Pràctiques. 
 
- Activitats bàsiques de les sessions de 
supervisió de grup: 
 

. Exposició per part de cada alumne 
integrant del grup dels coneixements més 
importants adquirits a les respectives 
institucions, y colloqui sobre les aportacions. 

. Orientació i assessorament de les 
dificultats o qüestions plantejades pels membres 
del grup sorgides durant el desenvolupament de 
les Pràctiques a la institució. 
 

. Orientació i assessorament dels 
treballs encomanats als alumnes per al 
compliment de les activitats a realitzar a les   
Pràctiques(informe de pràctiques, programa, 
projecte, etc.) 
      . Organització i preparació del Seminari 
de Pràctiques. 

. Altres aspectes a tenir en compte a les 
sessions de supervisió són: 

. Creació de situacions d'intercanvi amb 
el supervisor i entre els mateixos alumnes per 
aprofundir a la experiència diària de l'alumne. 

 . Capacitació per al diàleg, potenciant la 
participació de tots els integrants del grup de 
supervisió. 

. Iniciació de l'alumne al treball de grup. 
 
 - Activitats bàsiques del Seminari de Pràctiques: 
 

. Exposició per part dels alumnes 
integrats al mateix sector dels coneixements 
bàsics, serveis, activitats, recursos, etc. de 
les institucions on realitzen les pràctiques. 

. Debat sobre els continguts exposats, 
on actuaran el/s supervisor/s assistent/s com a 
moderador/s. 
 
 
 

8. COORDINACIÓ TEORIA I PRÀCTICA 
 
    Els professors de les assignatures "Treball 
Social II" i "Serveis Socials II"  tenen la funció de 
coordinar la part teòrica que s'imparteix a les 
seves classes i les pràctiques troncals que 
realitzen els alumnes. 
 
    Aquesta coordinació entre teoria i pràctica 
implica la explicació teòrica durant l'horari lectiu, 
dels treballs a presentar pels alumnes durant el 
curs: informe de pràctiques, elaboració de 
programes i projectes... 
 
    El model utilitzat per a l'elaboració d'aquests 
treballs serà confeccionat per aquests 
professors i els coordinadors de Pràctiques, 
éssent aprovat per Cap d'Estudis. 
 
    Els professors de "Treball Social II" i "Serveis 
Socials II" mantindran una reunió amb els 
supervisors i coordinadors de Pràctiques, amb la 
finalitat d'explicar i aclarir els continguts dels 
treballs que hauran d'elaborar els alumnes. 
 
    Per afavorir la coordinació entre teoria i 
pràctica, és convenient que els supervisors 
tinguin un any d'experiència professional com a 
mínim, si això és possible. 
 
9. LA COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
La funció de coordinació de les pràctiques dels 
alumnes serà portada a terme pels 
coordinadors, anomenats d'entre els 
professionals amb dedicació plena a l'EUTS de 
Tarragona. Aquests coordinadors dependran 
formalment de l'equip directiu de pràctiques. 
Els coordinadors són responsables de les 
següents activitats: 
 
    - Planificar les Pràctiques i la Supervisió dels 
alumnes mitjançant l'elaboració d'un Programa 
d'Organització de Pràctiques i Supervisió, que 
pel curs acadèmic 1998-99 serà el present 
programa. 
    - Coordinar les Pràctiques dels alumnes 
mitjançant un contacte periòdic amb els 
supervisors de pràctiques i amb les institucions. 
 
La coordinació amb els supervisors consistirà en 
un contacte directe, normalment quadrimestral, 
a fi i efecte de conèixer l'evolució de l'alumne a 
la Supervisió i/o les seves possibles 
problemàtiques. 
 Així mateix la coordinació amb els professionals 
de les diferents institucions consistirà en un 
contacte directe, que es realitzarà als mesos de 
desembre o gener i al març o abril, a fi i efecte 
de conèixer l'evolució i actitud de l'alumne a les 
pràctiques i/o les seves possibles dificultats. 



 
    - Sollicitar els informes d'avaluació dels 
alumnes als professionals de les institucions i 
als supervisors, així com avaluar l'alumne. 
En finalitzar el curs es facilitarà el model 
d'informe  a complimentar per part dels 
professionals de les institucions i dels 
supervisors. Aquests informes hauran de ser 
entregats als coordinadors de pràctiques durant 
la segona quinzena de juny de 1999. 
    - Proposar la qualificació final per a cada 
alumne referent a l'assignatura "Pràctiques en 
Institucions de Serveis  Socials". 
  - Els alumnes podran consultar als 
coordinadors qualsevol aspecte, dificultat o 
problema relacionat amb les Pràctiques i 
Supervisió. 
 
 
10. AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
La nota final de l'assignatura  Pràctiques en 
Institucions de Serveis Socials serà independent 
de les qualificacions obtingudes a les 
assignatures de Treball Social II i Serveis 
Socials II. 
 
Les Pràctiques dels alumnes seran avaluades 
pel professional de la institució, el supervisor i el 
coordinador de Pràctiques, éssent la qualificació 
final la conjunta de les tres notes anteriors. 
 
Per aprovar aquesta assignatura, els alumnes 
han d'aprovar les tres parts. En el cas que algun 
alumne suspengui alguna d'aquestes, se li 
guardarà la nota de les parts aprovades fins a la 
convocatòria de setembre. Per aprovar 
l'assignatura, els alumnes hauran d'entregar els 
treballs corresponents. Referent al dossier de 
pràctiques, l'alumne n’haurà d'entregar 4 
exemplars dels quals se n’hi tornarà un amb les 
correccions corresponents. 
 


