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ANY ACADÈMIC: 1998/1999 

 
 

Treball Social I 

CURS: 1r Matí/Tarda  Assignatura: Troncal  Anual  

  
Crèdits: 7,5 
 
Professores: M. Victòria Forns Fernández/ Elvira Clariana Vidal-Barraquer 

 

 
 
 
 
1.   OBJECTIUS 
 
Objectiu  General:  Donara  a  l´alumne  una  visió  introductòria general  sobre  el  treball  social,  a  
través  d´una  perspectiva històrica,  fins  arribar  al  moment  actual  de  la  professió  i redescobrir  el  
seu  entorn  social,  partint  d´una  dimensió integrada  i  globalitzadora. 
 
Objectius  Específics: 
 
*  Aprofundir  en  els  conceptes  bàsics  del  treball  social,  i  en  els seus  Principis  fonamentals. 
 
*  Donar  una  noció  de  l´evolució  històrica  del  treball  social identificant-lo  com  una  pràctica  social  
que  es  desenvolupa  en  una societat  determinada,  amb  unes  necessitats  concretes. 
 
*  Conèìxer  els  diferensts  camps  d´acció  professional  i  les funcions  del  treballador  social. 
 
*  Conèixer  el  mètode  bàsic  del  treball  social  i  les  tècniques pròpies  de  la  professió. 
 
2   TEMARI 
 
I.-   INTRODUCCIO  AL  TREBALL  SOCIAL 
 
           1.1.-Definició  del  treball  social  segons  diferents  autors. 
      1.2.-Introducció  a  conceptes  bàsics  relacionats  amb  el  treball  social: 
                       Treball  social 
                       Acció  social 
                       Assistència  social 
                        Serveis  Socials 
                  Diferència  entre  assistència  social,  serveis socials  i  treball  social 
                        Benestar  social 
 
II.-   HISTORIA  DEL  TREBALL  SOCIAL 
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2.1.-Història  del  treball  social  segons  Kisnerman: 
  Els  Reformadors  Socials 
  La  Primera  Proposta  Científica 
  Metodologia  com  a  mitjà  i  com  a  fi 
  La  Reconceptualització 
  L’Enfoc  Ecològic  en  el  treball  social2.2.-   Creació  de  les  primeres  escoles  d’assistents  
socials 
2.3.-   Aparició  de  la  Diplomatura 
2.4.-   Situació  actual  del  treball  social 
2.5.-   Perspectives  de  futur  de  la  professió 

 
III.-   NATURALESA  DEL  TREBALL  SOCIAL 

 
3.1.-   Objectius  del  treball  social 
3.2.-   Camps  d’actuació  de  la  nostra  professió 
3.3.-   Nivells  d’actuació: 
           Microsocial / Macrosocial 
           M.Richmond:   Directa / Indirecta 
           Delcourt :  1ª  corrent / 2ª  corrent 
           Hamilton :  Interna / Externa 

 
3.4.-   Funcions  del  treballador  social 
3.5.-   Perfil  del  treballador  social 
3.6.-   Models  d’intervenció  professió : 
Model  de  casework  o  de  diagnòstic  o  psicosocial 
Model  funcionalista 
Model  de  modificació  de  conducta 
Model  transaccional 
Model  sistèmic 
 
3.7.-   Nuclis  d’intervenció  professional:   
Treball  social  individual 
Treball  social  familiar 
Treball  social  grupal 
Treball  social  comunitari 
 
3.8.-   La  Interdisciplinarietat 

 
IV.-   METODOLOGIA  DEL  TREBALL  SOCIAL 
 

4.1.-   La  unificació  del  mètode. 
4.2.-   Concepte  de  mètode  i  metodologia. 
4.3.-  Les  fases  del  mètode  bàsic  de  treball  social. 
4.4.-  L’entrevista  i  la  observació  com  a  tècniques 
 

V.-   DEONTOLOGIA 
 
5.1.-  Principis  ideològics  del  treball  social. 
5.2.-  Els  conceptes  d’ètica  aplicats  al  treball  social.  El nostre  codi  d’ètica. 
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2.   METODOLOGIA 

 
  Exposicions  a  classe  a  càrrec  del  professor. 
  Treballs  en  grup  sobre  qüestions  proposades  pel professor. 
  Debats  sobre  temes  escollits  pels  alumnes. 
  Conferències  de  professionals  de  diferents  camps  del treball  social  i  visites  a   institucions  de 
 serveis  socials.     
  Lectura  i  resum  de  diferent  bibliografía  per  part  de l’alumne. 
  Elaboració  de  treballs. 
- Visites a institucions dels diferents camps d’actuació del treball social 

 
AVALUACIÓ 
 

Exàmens: 
 

Es  farà un examen final al juny. 
 
Treballs: 

 
1.- Lectura  de  2  llibres,  que  consistirà  en  la  realització d’un  resum  de 5  fulls  i  valoració  sobre  
el  contingut  de  2: 

 
* Richmon, Mary E. (1995)”El Caso Social Individual. El Diagnóstico Social. Textos seleccionados”. 
Madrid TALASA. Entregar la setmana del 14 al 18 de desembre. 
 
* Gracia Fuster, Enrique. (1997) “Paidós Trabajo Social 1: El apoyo social en la intervención comunitaria” 
Barcelona Paidós. 
(Llegir només la 1a part). Entregar la setmana del 15 al 19 de febrer. ** 
*Tots els treballs s’hauran d’entregar dins el termini establert 
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