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Presentació:

1. OBJECTIUS

Possibilitar a l’alumne la seva introducció en el coneixement de la naturalesa del treball 
social, de manera que l’ajudi a definir la professió, des d’una dimensió integrada i 
globalitzadora.

Aconseguir familiaritzar l’alumne amb l’entorn social actual del treball social a través 
d’una perspectiva històrica.

Capacitar l’alumne per comprendre, analitzar i saber donar resposta a les necessitats 
socials, articulant coherentment tots els instruments que ofereix el procés metodològic 
d’intervenció.

Acostar els diferents models d’intervenció psicosociall a l’alumne.

Despertar en l’alumne la necessitat de valorar els principis d’actuació des de l’ètica i la 
deontologia professional.

3. CLASSES PRÀCTIQUES:

Consistiran en la realització d’un Seminari de Documentació Específica de Treball 
Soical. Aquest seminari pretén 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. Alhora entrenarà als alumnes en l’anàlisi de casos 
i en l’elaboració d’estratègies de resolució de problemes i  en l’articulació dels recursos 
necessaris.

Continguts del Seminari:
- Fitxa social
- Registre d’entrevistes
- Informes socials
- Història social familiar
- Història social personal
- Full de valoració-diagnòstic
- Full de plantejament
- Full de seguiment

4. METODOLOGIA

Es pretén que la didàctica de l’assignatura sigui el més participativa possible, de manera 
que les classes esdevinguin en un espai obert de discussió i anàlisi de la matèria, a 
partir de les aportacions dels alumnes i de la professora, despertant en l’alumne la 
necessitat d’entrenament cap al treball en equip.

El procés d’aprenentatge es durà a terme  a través de:

- Exposicions de continguts i orientació de lectures a càrrec de la professora.
- Treball individual i en petits grups.
- Debats sobre temes escollits pels alumnes.
- Elaboració de treballs.
- Exercicis pràctics.



Temari:

1.- Conceptualització del treball social:

Introducció al treball social com a professió. Anàlisi de la terminologia. Aproximacions a 
la matèria de la disciplina.

2.- Naixement i desenvolupament del treball social:
 
Antecedents i precursors. Aportacions i evolució teoricopràctica del treball social. La 
COS. Referents ideològics i socials.
Situació actual del treball social. Perspectives i enfocaments de la professió.

3.- La relació entre necessitat i aquell que la pateix:

Anàlisi de situacions problemàtiques com a objectes d’intervenció. El subjecte en l’acció 
del treball social. L’usuari en el treball social, característiques i tipologies.

4.- L’exclusió social d’aquells que pateixen necessitats:

Definició de pobresa, marginació i exclusió social. Factors que poden generar exclusió 
social (família, escola, entorn social, economia...). característiques generals del col·lectiu 
de persones en procés d’exclusió social. Col·lectius susceptibles a patir exclusió social. 
Construcció del  procés d’exclusió social i conseqüències directes sobre els subjectes 
afectats (l’estigmatització de la persona).

5.- La relació d’ajuda:

Definició de la relació d’ajuda entre el subjecte amb necessitats i el professional.  Anàlisi 
de les bases sobre les quals descansa aquesta relació d’ajuda (autenticitat, acceptació, 
comprensió empàtica). Etapes prèvies a la sol·licitud d’ajuda professional, el conflicte 
intern de l’individu. El procés dolorós de la presa de consciència del  seu problema. 
L’atenció a l’usuari.

6.- La naturalesa científica del treball social:

Els objectius del treball social com a professió. El coneixement i la pràctica del treball 
social. El treball social en el marc interdisciplinari des de les ciències socials.

7.- El perfil professional en la pràctica del treball social:

Els diferents rols professionals. Habilitats i capacitats del treballador social en els 
processos d’intervenció. Qualitats per a la comunicació. Funcions.

8.- El procés metodològic d’intervenció:

Antecedents metodològics. Primeres discussions sobre la base teòrica del Mètode. 
Unificació del Mètode. Conceptes de mètode i metodologia. Les fases del Mètode. 
Models d’intervenció social. Tècniques d’aplicació del procés d’intervenció.

9.- Camps d’actuació professional: 

Característiques generals de la seva organització. Aspectes diferenciadors. Els grups de 
clients a qui es dirigeix l’acció professional. Finalitats i funcions del treballador social en 



els àmbits de l’ Atenció Primària, discapacitats, drogodependències, família, poblacions 
de rendes mínimes, persones sense sostre, vellesa, justícia, salut, infància, minories 
ètniques...

10.- Les diferents unitats d’intervenció professional:

Definició de les diferents unitats d’intervenció. Objectius i propostes metodolòques 
d’intervenció individual, familiar, grupal i comunitària.

11.- Ètica professional:

Els valors, filosofia i ideologia en el treball social. Principis d’actuació professional. El 
codi d’ètica dels diplomats en treball social.

Forma d'avaluació:

Per poder superar l’assignatura l’alumne farà:
- Una prova escrita al final del quadrimestre (80% de la nota final).

- Un treball d’anàlisi d’articles relacionats amb algun dels continguts desenvolupats 
durant el curs (aquest treball servirà per pujar i arrodonir la qualificació final de 
l’assignatura). La professora posarà a disposició dels alumnes un recull d’articles per 
temes (5% de la nota final).

- Lectura del llibre que a continuació es detalla, que formarà part de la matèria a 
examinar a final de curs: (15% de la nota final).

- Richmond, M. (1995) El caso social individual. El diagnóstico social. Textos 
seleccionados. Madrid: THALASA.
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