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OBJECTIUS 
 
El Treball social és una disciplina amb uns camps d’actuació molt diversos i, per tant, el 
treballador social necessita, en l’exercici de la seva professió, mantenir relacions amb diferents 
àmbits: l’administració (autonòmica, local, etc.), institucions i serveis (públics i privats) i 
relacions interprofessionals i interpersonals (companys i usuaris). 
 
La necessitat de comunicar-se, tant amb les institucions com amb els professionals, l’obliga a 
conèixer i dominar una sèrie de registres i documents imprescindibles perquè aquesta relació 
sigui el més fluida possible  
 
És per això que plantegem l’assignatura d’Introducció a les Pràctiques en Treball Social en tres 
seminaris que es complementen. 
 
El primer seminari, Documentació Administrativa, pretén garantir una competència en 
llenguatge administratiu, és a dir, capacitar l’alumne per redactar, corregir i traduir amb 
seguretat i garanties els documents administratius bàsics i també li vol donar a conèixer 
tècniques i recursos vàlids per aconseguir treballar una adequada estructuració del discurs en 
l’àmbit administratiu. 
 
El segon seminari, Documentació Específica de Treball Social, vol que l’alumne conegui els 
documents específics utilitzats pels treballadors socials i l’orientarà sobre la necessitat 
d’ordenar i recollir metòdicament el treball que realitza dins la seva institució, per tal que pugui 
donar una visió global de les problemàtiques i recursos socials. 
 
El tercer seminari, Aproximació al Camp d’Intervenció Professional, és una visió panoràmica, in 
situ de la varietat i diversitat de camps del Treball social. L’alumne tindrà un primer contacte 
amb el món professional d’una manera eminentment pràctica 
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SEMINARI DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
CONTINGUTS 
 
1. Qüestions generals 
 Tractaments protocol·laris 
 Majúscules i minúscules 
 Abreviatures, sigles i símbols 
 Les quantitats 
 Les dates i les indicacions temporals 
 Les indicacions de lloc 
 
2. Documents administratius 

- Sol·licitud   - Acta de reunió 
- Petició    - Ofici 
- Currículum   - Certificat 
- Carta    - Invitació 
- Saluda    - Citació 
- Convocatòria de reunió  - Declaració jurada 
 

METODOLOGIA 
 
Les sessions seran eminentment pràctiques, amb exercicis d’adquisició d’habilitats concretes 
relatives a l’expressió escrita i a la terminologia. 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació es troba integrada en el procés de formació com a instrument de formació 
pedagògica. A la fi del quadrimestre, en grups de fins a cinc persones, es presentarà un dossier 
que ha de contenir cada un dels documents exemplificats a classe i, també, un exemple 
inventat de cada un dels documents explicats. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 Badia, J. i d’altres (1997) El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el 

català. Barcelona: Edicions Castellnou 
 Cabré, M.T. (Dir.) (1991) DAU. Documents administratius universitaris. Barcelona: La 

Universitat. Servei de Llengua Catalana 
 Cardona, O. (1980) La correspondència comercial en català. 4a ed. Barcelona: Curial 
 Coromina, E. (1991) Manual de redacció i estil. Vic: Eumo 
 Duarte, C. (1991) Curs de llenguatge administratiu català. 3a ed. Barcelona: Teide 
 Duarte, C. (1980) El català, llengua de l’administració. Barcelona: Indesinenter 
 Duarte, C.; Alsina, A. i Sabina, S. (1998) Manual de llenguatge administratiu. 4a ed. 

Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 Riera, M. (1992) Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: La Llar del 

Llibre 
 

SEMINARI DE DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 
 
CONTINGUTS 
 
 Fitxa social 
 Fitxa d’identificació social 
 Registre d’entrevistes 
 Informe socials 
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 Història social familiar 
 Història social personal 
 Full de valoració-diagnòstic 
 Full de plantejament 
 Full de seguiment 
 Fitxa de recursos 
 Full de registre d’activitats diàries 
 Memòria 
 
 
METODOLOGIA 
 
Exposicions a classe per part de la professora amb acompanyament de fotocòpies. 
Realització d’exercicis a classe per part de l’alumne sobre casos exposats per la professora: 
anàlisi, diagnòstic i plantejament d’intervenció sobre la situació 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Elaboració d’un dossier en grup (màxim cinc persones) en què es recopilarà tota la 
documentació exposada. Recull del suport teòric i exercici de cadascun dels models treballats. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 Artells i Herrero, J.J. (1992) Informació i decisió: impacte dels serveis social. Revista de 

Treball Social. (126) 
 Barceló, M. (1992) Els sistemes d’informació, fins on es pot arribar? Papers d’Estudis i 

Formació (9) 
 Charroalde, J. (1992) La información en los servicios sociales. Revista de Treball Social 

(126) 
 García Fernández, F. (1998) Sistematizar la práctica del Trabajo social. Trabajo Social 

Difusión. (13) 
 Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. (1990) Manual 

d’utilització de la documentació per al Treball Social a les UBASP. Barcelona: Generalitat 
 Gil Valenzuela, G. i d’altres (1993) La historia social: aplicación a un nuevo modelo de 

intervención profesional en las UTS. Documentos de Trabajo Social (0) 
 Gimenez-Salina, E. (1992) El treballador social: entre l’obligació de callar i el deure 

d’informar. Papers d’Estudis i Formació (9) 
 Llopis, B. (1992) L’assistent social/treballador social i la informació. Revista de Treball 

Social (126) 
 Miret, J. (1992) Com es capta la informació en la relació població-treballador social. Revista 

de Treball Social (126) 
 Puig, M. (1992) La importància de la informació per a la persona. Revista de Treball Social 

(126) 
 Rodriguez, A. i Zamanillo, T. (1992) Apuntes para una valoración diagnóstica. Revista de 

Treball Social (127) 
 Santos, C. (1990) La documentación en el trabajo social: el informe social. Cuadernos de 

Trabajo Social (3) 
 
SEMINARI D’APROXIMACIÓ AL CAMP D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL 
 
CONTINGUTS 
 
1.  Delimitació dels sectors 
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2. Articulació  dels recursos institucionals en cadascun dels sectors. 
 
3. Descripció de la tipologia d’usuaris en funció de les característiques dels serveis que 

conformen un sector concret. 
 
4. Funcions a desenvolupar pel treballador social derivades de la relació que estableix amb la 

institució, l’equip de treball, l’usuari i l´àmbit interinstitucional. 
 
METODOLOGIA 
 
Explicació teòrica per part de la professora. 
L’alumne visitarà dues institucions de serveis socials diferents. 
Conferències de professionals de diversos camps d’intervenció social. 
 
AVALUACIÓ 
 
Per superar aquest seminari és necessari que l’alumne assisteixi a les dues visites institucional 
i elabori un treball en grup (màxim 5 persones) en què descrigui i analitzi un dels camps 
d’intervenció social. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 Alonso, C. i d’altres (1998) Organitzacions de Benestar. Saragossa: Mira. 
 Generalitat de Catalunya (1997) III Pla d’Actuació Social. Barcelona: Generalitat. 
 ICESB (1989) Treball Social, conceptes i eines bàsiques. Barcelona: ICESB. 
 Moix, M. (1991) Introducción al Trabajo Social. Madrid: Trivium. 
 Mondragón, J.; Serrano, M. T. i Trigueros, I. (1996) Trabajador Social. Temario para la 

preparación de oposiciones. Volumen I. Sevilla: Mad. 
 Rubí, C. (1989) Introducció al Treball Social. Barcelona: Llar del llibre. 
 
 
 


