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Presentació:

El contingut del programa a desenvolupar es centrarà entorn als aspectes d’organització 
i gestió de Serveis Socials en consonància al context actual, on la combinació de 
diferents agents en la provisió de serveis socials, el sector públic, el sector privat 
mercantil i el sector privat no lucratiu, adquireix i imprimeix una gran complexitat que 
requereix la necessitat de conèixer, analitzar i profunditzar en els processos 
d’organització i gestió de les organitzacions de serveis d'atenció a les persones.

La intervenció social, cultural i educativa s'ha d'entendre com un servei ofertat i, com a 
tal, subjecte a unes clares normatives de funcionament especialitzat. La vida de les 
persones es mou en el marc de les organitzacions: com a professionals, com a 
participants actius o passius, com a usuaris, com a ciutadans, etc. Darrera una pantalla 
de televisió hi ha moltes organitzacions, darrera la finestreta (o la taula) d'atenció al 
públic hi ha organitzacions.

És necessari entendre que els Serveis Socials són organitzacions i que la seva gestió 
s'ha d'executar des de la conjunció de criteris caràcter interventor, social i relacional amb 
d'altres de caràcter organitzatiu i de gestió. La gestió és condició de racionalitat en l'ús 
dels recursos públics i, al mateix temps, una exigència d'eficàcia social en l'assoliment 
dels seus objectius. Això ve motivat ja que els nous equipaments i serveis es presenten 
com estructures integrades de recursos materials, humans, tècnics i financers, que 
requereixen ordenació, direcció i coordinació per aprofitar al màxim les potencialitats 
dels seus equips interdisciplinars i per ordenar els complexos processos d'intervenció 
social i els procediments que en aquestes estructures es generen.

Avui, les organitzacions, siguin del sector que siguin i sigui quina sigui la naturalesa dels 
objectius que es proposin aconseguir, es troben immerses en un entorn competitiu 
sense fronteres, on la informació s’acumula i la innovació, aprenentatge i anticipació són 
determinants. 

En aquest context cal claredat organitzativa en la definició d’allò que es pretén; claredat i 
transparència que generi un clima d’aprenentatge i d’adaptació als canvis; claredat en 
els sistemes de gestió que propicii compromís i credibilitat; claredat en la definició de les 
estratègies i intervencions.

De tots és sabut que el que diferencia a una empresa/un servei que té èxit d’una altra 
que no en té és, entre d’altres coses, el conjunt de les persones, el seu entusiasme, la 
seva creativitat però sobre tot el talent d’aquestes persones en interacció  amb capacitat 
de compromís, d’aprenentatge permanent i d’adaptació.

Així, doncs els objectius que es pretenen aconseguir són::

- Ajudar l’alumne a comprendre el món de les organitzacions i les diferents estructures 
organitzatives.
- Conèixer els elements que composen o intervenen en el funcionament de les 
organitzacions socials, tant públiques com privades, com a lloc de treball dels 
professionals.
- Facilitar als estudiants elements de coneixement i d’anàlisi sobre la gestió i 
l’organització dels Serveis Socials.
- Oferir els coneixements bàsics per planificar la creació d’estructures organitzatives o 
empreses de serveis socials, i ser capaços de dissenyar el seu funcionament.
- Estimular l’interès de l’estudiant en la comprensió de la importància que té l’estructura i 
l’estratègia organitzativa d’un servei a l’hora d’aconseguir eficiència en els resultats.



Temari:

Bloc temàtic 1.- Les organitzacions.

- Les organitzacions com a formacions socials complexes i plurals. Sistemes socials 
oberts. Organitzacions obertes i tancades.
- Les organitzacions com a sistemes compostos per individus i grups organitzats en 
base a un sistema de rols i d'autoritat. Configuracions estructurals de les organitzacions. 
Parts de l'estructura organitzativa. Poder i autoritat. Tipus de relacions dins les 
organitzacions. La delegació.
- Les organitzacions com un sistema de significats compartits. La cultura organitzacional. 
La missió, la visió, els valors. L'organització informal dins l'organització formal.
- Teories de l'organització durant el segle XX. Teories estructurals: l'organització 
burocràtica de Max Weber, l'organització científica del treball, de Taylor. Teories 
orientades al comportament: l'Escola de les Relacions Humanes, de Elton Mayo, 
l'orientació de recursos humans.
  
Lectures obligatòries:

- FERNANDEZ GARCIA, T.; ARES PARRA, A. (2002) "La organización en la práctica de 
los Servicios Sociales", Servicios Sociales: Dirección, gestión i planificación. Ciencias 
Sociales. Alianza. Madrid.
- MORALES GUTIÉRREZ, Alfonso Carlos (1995) "La cultura organizativa: diez 
interrogantes". Revista de Fomento Social, nº 50
- MUNDAY, Brian (2001) "Els usuaris dels serveis socials: de cients a compradors?". 
Revista de Treball Social, nº 163, setembre. Col·legi Oficial d'Assistents Socials i 
Diplomats en Treball Social de Catalunya.

Bloc temàtic 2.- La gestió en  Serveis Socials.

- Què és la gestió?. La importància de la teoria de la gestió pel treball social. Àmbits i 
nivells de gestió.
- La planificació en les organitzacions de Serveis Socials. Tipus de planificació: 
estratègica, tàctica, operativa.
- L'avaluació. Dimensió de control i dimensió de canvi. Què avaluem en Serveis  Socials. 
Modalitats d'avaluació segons diferents criteris d'avaluació: quan té lloc l’avaluació, qui 
l'executa l’avaluació, què s'avalua i quin disseny metodològic s'utilitza. L'avaluació 
participativa.
- La gestió del canvi en les organitzacions. Tipus de canvi. Resistències al canvi. Fases 
del procés de canvi segons Kurt Lewin.
- La gestió dels recursos humans en les organitzacions. L'obtenció de recursos humans 
(reclutament, selecció, l'enquadrament), la formació, els sistemes de recompensa, etc.
- La qualitat en Serveis Socials. Principis de la qualitat. Models de referència per a 
l'avaluació de la qualitat: ISO, EFQM.
- Imatge i comunicació en les organitzacions de Serveis Socials. Estratègies de 
comunicació interna i externa. Els mitjans de comunicació.

Lectures de referència:

- GOMEZ SERRA, Miquel. (2000) "Ética i avaluació: principals dilemes", Els Serveis 
Socials i la seva avaluació. Barcelona. UB.
- FERNANDEZ GARCIA, T.; ARES PARRA, A. (2002) "La evaluación en Servicios 
Sociales", Servicios Sociales: Dirección, gestión i planificación. Ciencias Sociales. 

- Aconseguir interrelacionar teoria i pràctica com a procés de retroalimentació continuat.



Alianza. Madrid.
- MARTÍN FERNÁNDEZ, Evaristo (2001) "La evaluación continua como fase 
fundamental de la validez del sistema", Gestión de Instituciones Educativas Inteligentes. 
Un manual para gestionar cualquier tipo de organización. Madrid. Mc. GRAW-HILL.
- Revista de Servicios Sociales y Política Social,  (2000) nº 50. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. Madrid.
- COLOM, Dolors "La evaluación: una herramienta de mejora de la calidad y de denuncia 
social ¿por qué no?
- RODRIGUEZ, Josep; HONRUBIA, Mª Luisa. "La cultura de la evaluación de 
programas: Un elemento fundamental para afrontar los retos de las políticas sociales.
- CASTRO FREIRE, María Sol (2000) "La gestión de la calidad total: un enfoque 
ecléctico de las organizaciones". Revista de Fomento Social, nº 55. Enero-marzo. 
- Revista de Servicios Sociales y Política Social,  (2000) nº 49. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. Madrid.
- SACANELL, Enrique. "Reflexiones y experiencias sobre calidad desde un servicio 
social municipal"
- BARRIGA MARTÍN, Luis Alberto. "Calidad en los servicios sociales -reflexiones sobre 
la calidez-"
- BENGOA ARANA, Mª A.; CELORIO YOLITO, Mª J. "La calidad de las intervenciones 
sociales en las empresas de servicios humanos".

- Revista de Servicios Sociales y Política Social,  (2000) nº 50. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. Madrid.
- LOPEZ, Faustino. "Derechos ciudadanos y calidad en los Servicios Sociales".
- SALVADOR, Mª José. "Los retos de la calidad en los Servicios Sociales".
- DOMÍNGUEZ, Mª Jesús. "Sobre calidad profesional".

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA

Els blocs temàtics es desenvoluparan en les 30 hores teòriques (els dimecres de 12 a 
14h). La metodologia a utilitzar tindrà un caràcter actiu-participatiu, on l’eix central serà 
l’exposició dels temes per part de la professora, tot i deixant espai per al debat, amb 
l’objectiu d’oferir una visió de síntesi de manera que l’estudiant pugui aplicar-la i 
aprofundir per seu compte. L’exposició teòrica es complementarà amb la facilitació de 
materials de lectura, que serveixi per complementar i ampliar la matèria.

En les sessions pràctiques (els dijous de 11 a 13h), es planteja a l'alumne experimentar 
les principals fases del procés d'elaboració d'un projecte de creació d'un servei: definició 
del servei, anàlisi del mercat, organització del servei, estructura de l’equip humà i 
previsió econòmica i de finançament.
L'activitat es desenvoluparà bàsicament a l'aula en l'estructura de Taller, a partir de les 
propostes plantejades per la professora.

AVALUACIÓ

L’avaluació dels coneixements adquirits per l’alumne es realitzarà en base a una prova 
escrita,  on es valorarà l’aprenentatge dels continguts dels dos blocs temàtics. El valor 
d’aquesta prova suposarà un 90% de la qualificació final. El 10% restant s'obtindrà a 
partir de la valoració del treball realitzat en les sessions pràctiques.
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