
 1

ANY ACADÈMIC: 1999/2000 
 

 

 
 
 
Objectius: 
 
Els Serveis Socials d’Atenció Primària són el principal espai d’acollida i de referència de l’usuari i del 
ciutadà en el sistema públic de serveis socials. Són considerats com el punt d’accés immediat i el 
graó més proper de l’usuari, la seva realitat i el seu ambient familiar i social. Tenen un caràcter 
polivalent i uns objectius genèrics de promoció i de contribució al benestar social de tots els 
ciutadans sense distincions a grups específics. 
 
Centrarem l’assignatura en conèixer els criteris que defineixen l’atenció primària, la legislació vigent i 
especialment la seva metodologia d’intervenció. Coneixerem programes i recursos en els seus 
àmbits d’intervenció, el treball individual, el de carrer, el grupal i el comunitari, així com el treball que 
es realitza des de la interdisciplinarietat.  
 
L’assignatura pretén ser, a més, un espai que faciliti l’adquisició de coneixements en aquesta 
matèria; un espai de reflexió i de treball pràctic i de debat del rol del treballador/a social, així com de 
la tasca que avui en dia es porta a terme des de l’atenció primària. 
 
Metodologia: 
 
L’assignatura és extracurricular i quadrimestral (de febrer a maig). 
Conjuntament a l’exposició teòrica per part del docent es vol incidir en la importància dels exercicis 
de caràcter pràctic a través de l’ús de diferents tècniques: dramatitzacions, treballs en petit grup, 
anàlisi de casos, etc. Aquestes sessions es realitzaran amb el suport de transparències. També hi 
haurà activitats i treballs de reflexió individual, així com la possibilitat de visionar algun vídeo que faci 
referència directa amb la temàtica tractada. 
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Avaluació: 
 
El sistema d’avaluació proposat consisteix en una exercici escrit final dels continguts desenvolupats 
a classe. Per poder presentar-se a l’examen caldrà que s’hagi elaborat un treball de grup que 
s’especificarà a principi de l’assignatura. La qualificació d’aquest treball representarà un 30% de la 
nota definitiva, sempre i quan s’hagi aprovat l’exercici escrit. 
 
Continguts: 
 
1. Què es l’atenció primària?: característiques, principis, objectius, nivells d’intervenció, etc. 
2. Un cop d’ull al marc legal. 
3. Metodologia d’intervenció en primària: prospecció, planificació, programació, avaluació. 
4. L’atenció individual i familiar. 
5. Intervenció grupal i comunitària. 
6. El treball de carrer. 
7. Recursos i equipaments socioeducatius d’atenció primària. 
8. Atenció primària i serveis especialitzats: coordinació i derivació. 
9. Els professionals d’atenció primària. La interdisciplinarietat. 
10. El millor recurs: el mateix professional. 
11. L’atenció primària que volem. Reptes de futur. 
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