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Breu contingut:

El programa d'aquesta assignatura s'inscriu en la conveniència de conèixer les
bases del Sistema de Serveis Socials com a sistema de protecció que s'incriu
dins el conjunt de la política social. Es pretén introduir l'alumne en el
coneixement de l'ampli i complex Sistema Català de Serveis Socials, el qual
representa el model vigent de funcionament que, a partir de la legislació, regula i
constitueix el marc normatiu en el qual es contempla la planificació, ordenació,
provisió i gestió dels serveis, establiments i prestacions socials en el territori català.

Presentació:

Presentació i objectius
L'estudi dels Serveis Socials ha de ser el punt de partida, entre d'altres, de la
formació del futur Diplomat en Treball Social. Es fa necessari iniciar l'alumne en
una visió general de l'evolució històrica de les diferents formes de protecció social per
entendre els actuals mecanismes i sistemes de prestació de serveis socials i,
també iniciar-lo en el coneixement i comprensió de l'abast de les necessitats
humanes i dels problemes socials com a elements bàsics per a l'existència dels
Serveis Socials.

 Es proposa un desenvolupament més profund del Sistema de Serveis Socials a
Catalunya, entenent que pot ser el territori en el qual la majoria dels estudiants
exerceixin com a professionals; però no és menys important i necessari conèixer,
de forma comparativa, la resta d'ordenaments de Serveis Socials a les diferents
comunitats de l'Estat Espanyol.

Objectius:

- Descobrir i identificar la influència de la història de l'acció social en la configuració
actual dels serveis socials.
- Analitzar la influència de la Política Social dins el diferents models d'Estat del
Benestar en el desplegament dels sistemes de protecció.
- Conèixer quins són i què cobreixen els principals serveis, establiments,
prestacions econòmiques i programes que configuren el Sistema de Serveis
Socials a Catalunya.
- Desenvolupar una actitud crítica i analítica respecte el funcionament dels
Serveis Socials
- Globalitzar i relacionar la incidència del Sistema de Serveis Socials en relació a
la pràctica professional dels Treballadors Socials
- Dominar correctament els principis, conceptes, elements i mecanismes que
s'utilitzen en l'àmbit dels serveis socials.
- Proporcionar als estudiants, a més a més dels coneixements, les capacitats i
actituds necessàries pel futur desenvolupament de la seva pràctica professional;
actitud per a l'aprenentatge, per a la crítica, actitud flexible davant situacions
canviants, habilitats per informar-se, investigar, buscar i globalitzar tota la
informació.

Temari:



Blocs temàtics

0. Introducció als aspectes conceptuals: Necessitats, Política Social, Serveis
Socials, Treball Social, Benestar Social, Acció social.

1. Necessitats Socials. Concepte de necessitat. Manifestacions de la necessitat.
Classificació de les necessitats. Diferents enfocament. Necessitats humanes i
problemes socials. Reconeixement social i planificació. Formes, modus i
respostes de satisfacció de necessitats. Responsabilitat pública i societat civil.
Necessitat i demanda.

2. Recursos Socials. Definició de recursos socials.  Xarxa de Recursos. 
Classificació dels recursos. Voluntariat social. Necessitats i recursos socials com
a corba d'oferta i demanda en serveis socials.

3. Els Serveis Socials com a sistema de protecció.Aproximació històrica a les
diferents formes d'acció social:        Caritat, Beneficència, Assistència social,
Seguretat Social i Benestar Social. Política social i la política dels serveis socials.
Els serveis socials en el marc de l'Estat del Benestar: concepte, principis, i
classificació segons el caràcter, el grup de població destinatària, i el tipus i contingut
de les activitats. Tipus de Serveis Socials en sentit restringit: serveis d'Atenció
Primària, serveis especialitzats.

4. El Sistema Català de Serveis Socials (SCSS). Marc legal bàsic dels Serveis
Socials a Catalunya.  El Sistema Català de Serveis Socials (SCSS). Xarxa Bàsica
de Serveis Socials de Responsabilitat Pública (XBRP).  Principis operatius dels
Serveis Socials.  Estructura funcional i territorial de la XBRP. L'organització
territorial i competencial de la XBRP. Comunitats Autònomes i Administracions
Locals en relació als Serveis Socials: competències i formes d'actuació (gestió,
foment i control). Sector públic i sector privat en l'àmbit dels Serveis Socials.
Gestió mixta públic-privada. Concepte de responsabilitat pública. Les entitats
d'iniciativa social. Mecanismes de cooperació i col·laboració. El Règim de
contraprestació i els preus públics.

5. Els Serveis Socials d'Atenció Primària i especialitzats. Característiques bàsiques.
Objectius i àrees d'intervenció. L'atenció primària com activitat, filosofia i estratègia.
Aproximació a la metodologia d'intervenció.

6. Instruments de la planificació general de Serveis Social. El Mapa de serveis
socials: oferta de recursos. El Pla d'Actuació Social: filosofia, marc d'actuació,
programes i previsió de recursos.

7. Principals prestacions econòmiques gestionades en el SCSS. Programes
integrats. Programes sociosanitaris, sociolaborals. El PIRMI.

Forma d'avaluació:

Avaluació
Els objectius plantejats i el nivell de coneixements assolits per part dels alumnes
seran avaluats en una prova escrita al finalitzar el semestre que tindrà un valor del
70% sobre la qualificació final, el qual necessàriament haurà d'aprovar-se (amb un 4
sobre 7)



El 30% restant de la nota final s'obtindrà de l'avaluació dels treballs lliurats pels
estudiants:
- Presentació escrita i oral per part dels alumnes de l'organització territorial i
competencial dels serveis que inclouen la Xarxa bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública d'un àmbit sectorial concret. Cada grup d'alumnes
presentarà un àmbit diferent de manera que en el conjunt s'abastin tots els àmbits.
- Presentació de diferents casos que requereixen d'una d'intervenció social amb
l'objectiu de descobrir la xarxa d'atenció (tant de serveis com de prestacions
econòmiques) més adequada que es pot desplegar.
- Anàlisi i reflexió de "L'Informe sobre la Política Autonòmica de Serveis Socials a
Catalunya" de J. Adelantado; R. Moreno i C. Recio, així com de les Bases per a
la Nova Llei de Serveis Socials.

 L'assistència a l'aula i la participació activa en les activitats que es realitzin es
tindran en compte en l'avaluació final.
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Observacions:

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant explicacions
teòriques per part del/de la professor/a i la lectura d'articles i textos que es



proposaran durant el curs. 

Per tal que l'alumne/a assoleixi els objectius proposats d'una manera positiva es
compta amb el treball personal per part dels alumnes, més enllà del que es pugui
realitzar a classe, així com la seva participació activa en el procés d'aprenentatge.
Per tal de facilitar-ho es preveu que l'exposició teòrica es complementi amb:

- Presentació escrita i oral per part dels alumnes de l'organització territorial i
competencial dels serveis que inclouen la Xarxa bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública d'un àmbit sectorial concret. Cada grup d'alumnes
presentarà un àmbit diferent de manera que en el conjunt s'abastin tots els àmbits.
- Presentació de diferents casos que requereixen d'una d'intervenció social amb
l'objectiu de descobrir la xarxa d'atenció (tant de serveis com de prestacions
econòmiques) més adequada que es pot desplegar.
- Anàlisi i reflexió de "L'Informe sobre la Política Autonòmica de Serveis Socials a
Catalunya" de J. Adelantado; R. Moreno i C. Recio, així com de les Bases per a
la Nova Llei de Serveis Socials.
- Es lliurarà als estudiants un dossier de lectures obligatòries i/o recomanades, on
hi constaran els principals textos legals i altres documents o articles per al seu
estudi i consulta.
- Seguiment dels/de les alumnes i del seu procés d'aprenentatge a través de
tutories individuals.


