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Breu contingut:

Introduir a l'alumne en els processos d'intervenció social, a través del
coneixement i anàlisi de processos socials i necessitats, tot planificant i avaluant
l'acció, mitjançant el diseny i execució de plans individuals, programes i projectes
socials. Resultarà imprescindible per definir adequadament les intervencions
detectar les necessitats i definir els tractaments psicosocials construint la relació
d'ajuda amb l'usuari-client.

Presentació:

Objectius 

- Desenvolupar i adquirir coneixements sobre les qüestions relacionades amb la
intervenció i relació d'ajuda del treballador social amb els subjectes i en la  relació
que mantenen  amb el seu entorn.
- Potenciar en l'alumne l'anàlisi de processos i contextualitzi i adquireixi les
habilitats personals i professionals sobre la relació d'ajuda i les intervencions
directes d'atenció als usuaris o clients.
- Elaborar i construir les intervencions indirectes d'elaboració de plans de treball
individual, així com programes i projectes.
- Acompanyar a l'alumne en el procès d'aprenentatge en relació a la implementació
de la intervenció en Treball Social.



METODOLOGIA

L'exposició  del temari és il·lustrat amb exemples de la pràctica. La participació
activa dels estudiants és dóna de forma dirigida i espontània. A les classes
pràctiques es pretén que els alumnes puguin entrenar-se en l'anàlisi de situacions,
diagnòstic i disseny de plans d'intervenció (elaboració de diagnòstic social i
programes i projectes).
     

Temari:

1. La qüestió del mètode en treball social

Components de la metodologia i pràctica del Treball Social.
- Concepte de mètode. El perquè d'una metodologia d'intervenció en Treball Social	
- Diferencies  entre mètode, model  i tècniques; precisions terminològiques.	
- Esquema metodològic: característiques com  ordre lògic de procediment i com 
procés d'intervenció cronològica.

2. La intervenció des del model psicosocial.

- Marc teòric del model psico-social
- Concepte d'intervenció. El fet d'intervenir. El canvi com objecte d'intervenció.



-  Conceptes claus per la intervenció
- Formes d'intervenció. Bases per la classificació de la intervenció: directa i indirecta.
- Variables que intervenen en l'elecció de la intervenció.	
	
3. La intervenció directa.
- Característiques de la intervenció directa.
- El client, l'usuari, diferencies conceptuals.
- Estructuració de la relació de treball amb les persones.
- Com es presenta la demanda. Condicionats sobre la demanda.
- El primer encontre amb el servei, i amb el treballador social.
- Diferents formes d'intervenció directa segons diferents autors.
- Descripció del procès d'elaboració del diagnòstic social:
		
4. El treball social amb individus - La relació d'ajuda professional
- La relació com a principal  instrument  del treball social. Conceptes i bases. 
- Conceptes claus de la relació d'ajuda: agressivitat, por, l'ansietat, transferència i
contratransferència, els temors de la relació assistencial, contenció.
- Elements generals sobre la comunicació i la interacció humana
- Habilitats claus per la relació d'ajuda.
- L'assessorament  i l'orientació en el treball social

5. La intervenció indirecta: Pla d'acció.
- Concepte i naturalesa de la planificació. 
- Descripció dels elements bàsics en cada dimensió de la planificació. 
- Tipus de planificació.
- Introducció al concepte de "presa de decisions". 
- Criteris i pautes per a la programació.
- Disseny de programes i projectes.


6. Avaluació de tot el procès d'intervenció:
- Finalitat de l'avaluació.
- Discussió sobre els principis que tindrem en compte en l'avaluació.
- Tipus i àrees d'avaluació.
- Descripció del procès d'avaluar.
- Diferents models o dissenys d'avaluació.

Forma d'avaluació:

Prova escrita relacionada amb el contingut de l'assignatura (60%)
Elaboració d'un diagnòstic(20%)
Elaboració d'un programa/projecte(20%)
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Observacions:

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb les professores a
través de:

- mariavictoria.forns@urv.net  977 55 83 98-90
- carmina.puig@urv.net         977 55 86 33


