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OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA: 
 
 Els objectius d’aquesta assignatura aniran encaminats a analitzar la realitat educativa, social i 
comunitària de les persones amb discapacitat, amb la finalitat d’aportar material d’utilitat per a millorar 
les pràctiques d’avaluació i intervenció a totes les etapes de la vida de les persones amb necessitats 
especials. 
 La formació de professionals que treballen o poden treballar amb persones amb discapacitat 
és una de les tasques prioritàries per aconseguir una millora de la qualitat de l’atenció prestada en els 
serveis educatius, socials i comunitaris que atenen a aquesta població. 
 
Objectius: 
 
 * Introduir l’alumne en els temes relacionats amb la discapacitat. 
  
 * Mostrar a l’alumne els diversos abordatges teòrics i pràctics que el Treballador/a Social té en 
el camp de la discapacitat. 
 
 * Proporcionar a l’alumne una visió global i pràctica de la intervenció del Treballador/a Social 
com a membre d’un equip interdisciplinari en el camp de la discapacitat. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DELS BLOCS TEMÀTICS: 
 
1.- Concepcions sobre discapacitat. 
 1.1. La diferència. El fet diferencial. 
 1.2. La pluralitat Terminològica. 
 1.3. Diferents cultures professionals. 
 1.4. Evolució històrica. 
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2.- Actituds socials i professionals vers les persones amb discapacitat: Estratègies d’avaluació i 
intervenció. 
 2.1. Concepte d’actitud. Components i formació de les actituds. 
 2.2. Avaluació de les actituds: 
 2.3. Estratègies d’intervenció. 
 
3.- Delimitació del Marc Legal  
 
4.- Classificació Internacional de Deficiència, Discapacitat i   Minusvalidesa. 
 4.1. Objectius de la Classificació. 
 4.2. Definicions i continguts. 
 4.3. Utilitat i Limitacions de la Classificació. 
 
5.- Les Diferents Discapacitats. 
 5.1. Tipus de Discapacitats. 
 5.2. Etiologia de les diferents  Discapacitats. 
 
6.- Serveis Socials i Discapacitats. 
 6.1. Avaluació de programes i Serveis en persones amb discapacitat 
 6.2. Programes d’acció social, Serveis socials i serveis. 
 
7.- Treball Interdisciplinari en persones amb discapacitat. 
 7.1. Concepte, àmbit d’aplicació i etapes en el desenvolupament de la interdisciplinarietat. 
 7.2. Dificultats possibles en l’abordatge interdisciplinari de la discapacitat. 
 7.3. Facilitadors del treball interdisciplinari. 
 7.4. El treball en equip. 
 
METODOLOGIA D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
 L'assignatura és quadrimestral (febrer-juny) amb un total de sis crèdits. 
 
 La metodologia de l’assignatura consistirà en exposicions teòriques de temes concrets per part 
de la professora, comentaris, discussions en petits i grans grups sobre material prèviament treballat per 
l’alumne, exposicions de casos pràctics, correcció i  interpretació de casos i tècniques explicades. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
 L'avaluació final consistirà en un exercici escrit dels continguts exposats a classe a través 
d’una prova objectiva. (80% de la nota) 
 
Per poder presentar-se a aquest examen caldrà que s'hagi realitzat el treball individual o de grup que 
s'estableixi. La nota d'aquest treball representarà un 20% de la nota definitiva sempre i quan s'hagi 
aprovat l'exercici escrit. 
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 ( Les referències específiques complementàries s’aniran donant en els temes corresponents) 
 
 


