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Breu contingut:

El pràcticum consisteix en el primer contacte amb la realitat de l'exercici
professional dels Diplomats en Treball Social. Esdevé en un procés
d'implementació de la teoria a la pràctica quotidiana de  la nostra disciplina. És en
aquest moment d'aprenentatge de les habilitats i les competències pròpies del
treballador social que l'alumna acabarà d'integrar els coneixements adquirits en
altres moments de la seva formació acadèmica. Aquí ha de trobar les eines
necessàries per a identificar amb claredat el perfil professional que haurà estat
definit en altres assignatures de la carrera.

Presentació:

El treball social es desenvolupa majoritàriament en Organitzacions de Benestar,
és per això que aquesta assignatura pretén acostar-nos a la pràctica del treball
social partint dels diferents escenaris socials i institucionals en els que actua.

En parlar de treball social és necessari fer-ho de les persones que en seran
beneficiaris de l'acció professional: col·lectius i grups de població que sempre
seran l'eix de la nostra intervenció.

Les organitzacions i institucions de Benestar només compliran amb la seva funció
social, si donen resposta directa a les necessitats latents de la població. Serà així
com aconseguiran que la seva acció resulti socialment efectiva. És precisament
aquest un dels aspectes a destacar, la relació que existeix entre les
organitzacions socials i la seva oferta d'acció social i la comunitat a la qual pretén
servir.

Una de les finalitats d'aquesta assignatura és apropar-se als col·lectius que
poden ser subjectes de la nostra intervenció. Quin és el seu perfil, quines
problemàtiques més habituals pateixen, com es relacionen amb l'entorn social,
quin tipus de respostes busquen en els servies socials i quines respostes
professionals se'ls poden oferir. Observant així també la necessitat d'especificitat
en la pràctica professional, donada la diversitat de problemàtiques amb les que es
pot treballar.

Finalment un aspecte a destacar és la necessitat de crear fòrums de discussió
sobre el futur de la professió en relació a la contribució que podem fer per a la
consecució real del Benestar Social. És possible encara?, les polítiques socials
actuals ens ho permeten?, i la globalització, quines avantatges o inconvenients
pot tenir en el món dels serveis socials?. El treball social podrà transformar el seu
marc d'operació promovent nous models que tinguin una capacitat per enfrontar-
se a tants canvis?.

El curs vol ser a més a més d'un contacte directe amb la realitat dels serveis
socials, un espai de reflexió i replantejament de l'actuació professional en el marc
de les organitzacions de Benestar Social.


1.- OBJECTIUS




Les Pràctiques es realitzen en Centres de Servies Socials que assumeixen i
accepten els objectius i el programa formatiu proposat per l´ ensenyament de
Treball Social en relació a aquesta assignatura.

Els alumnes han de realitzar les seves Pràctiques, preferentment, en Institucions
prestadores de Serveis Socials en què hi treballi un  Diplomat en Treball Social.

Els objectius del Pràcticum d'Intervenció són:

- Apropar a l'alumne al camp d'acció professional on realitza les seves  pràctiques,
així com a la comunitat usuària del servei.

- Conèixer els recursos humans, institucionals, legals i comunitaris existents i
aprendre a relacionar-los.

- Conèixer el rol del treballador social en relació a tots aquells professionals que
intervenen conjuntament en l'escena social; preparant-lo pel treball en equip des
d'una intervenció globalitzadora.

- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi de la realitat social, per tal d'afrontar
situacions socials tot cercant les estratègies d'intervenció necessàries.

- Aprendre a elaborar plans d'intervenció social.

- Aplicar les tècniques i els mètodes d'intervenció en Treball Social.

- Potenciar el desenvolupament de les habilitats i capacitats funcionals dels
alumnes per gestionar els recursos i resoldre els conflictes dels usuaris en 
l'exercici professional.


2.- METODOLOGIA

Es tracta d'un mètode actiu, on els tutors, supervisors i coordinadores faran
servir la pràctica del treball, el feed-back, els exercicis en grup, l'intercanvi
d'experiències, els instruments de treball i models d'intervenció. De manera que la
didàctica parteixi de la formació i coneixements que es vagin assolint durant els
cursos i procurant adequar-se a les diverses realitats professionals.

Aquesta assignatura té assignats un total de 16,5 crèdits. Calculant el crèdit
pràctic a 20h, això suposen un total de 330 hores de pràctiques distribuïdes de la
següent manera:

- hores de pràctiques en la institució (18 hores setmanals).
- 22,5  hores de supervisió grupal (1,30h. a la setmana).
- 37,5 hores de treball personal (elaboració dels treballs que se'n deriven de les
pràctiques i tutories individuals amb la professora de pràctiques).

Temari:

3.- ACTIVITATS 




- Lectura de documentació diversa: dossiers, llibres, informes, legislació,
programes...

- Realització d'entrevistes, visites domiciliàries i visites a d'altres institucions per a
conèixer i mobilitzar els diferents recursos, així com participar en reunions de
treball, en activitats grupals i en activitats comunitàries.

- Elaboració d'informes, fitxes socials, fitxes de recursos, històries socials, actes de
reunió, complimentació d'expedients i/o sol·licituds diverses i col·laborar en la
memòria del servei. Elaboració del registre d'activitats diàries.

- Anàlisi i resolució de situacions a través d'un pla d'intervenció, a nivell individual,
familiar o de petits grups.  D'aquesta activitat l'alumne haurà de reflectir en el
dossier un cas treballat durant el cursen el seu centre de pràctiques.

- Elaboració del dossier de pràctiques.

- Supervisió. Té per finalitat crear un espai participatiu on desenvolupar, mitjançant
la pràctica i la reflexió teòrica, les capacitats i recursos necessaris per a la pràctica 
professional.  Potenciar  l'intercanvi  d'experiències amb els companys i el
supervisor, de manera que es capaciti pel diàleg a l'alumne i se l'iniciï en el treball
d'equip. 



4. COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

La funció de coordinació de les pràctiques dels alumnes serà portada a terme per la
professora de l'assignatura, amb els següents propòsits:

- Captivar l'interès de l'alumne en la necessària preparació interpersonal teòrico-
pràctica.

- Incentivar  l'alumne cap a la reflexió i la participació en el lloc de pràctiques a
través d'un diàleg obert.

- Treballar amb l'alumne per a despertar en ell les qualitats professionals i
esdevenir en un bon  treballador social.

- Oferir els instruments necessaris així com el recolzament que l'alumne
requereixi per a la seva presa de contacte amb la realitat social.

- Donar el suport adequat en la relació que s'estableix entre el centre de pràctiques
i l'alumne per tal de garantir l'assoliment dels objectius de l'assignatura.

- La professora esdevé en un referent constant per l'alumne durant el període de
pràctiques, per la qual cosa aquest podrà establir contactes sempre que ho
necessiti.

- Per tal de conèixer l'evolució de l'alumne en les pràctiques es realitzaran els
contactes que es creguin necessaris amb els professionals col·laboradors durant
el curs.



Forma d'avaluació:

5. AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

Les pràctiques dels alumnes seran avaluades pel professional de la institució i la
professora de l'assignatura, essent la qualificació final conjunta.

Per tal de superar l'assignatura, els alumnes seran avaluats en base a les
activitats desenvolupades al llarg del període de pràctiques i al treball reflectit en
l'Informe de Pràctiques (cal presentar 2 exemplars, 1 al professional i l'altre al
supervisor/a).

Respecte l'avaluació de l'Informe de Pràctiques cal destacar que no es corregirà cap
exemplar que presenti dificultats en ortografia, sintaxi i gramàtica.

Bibliografia:
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Observacions:

ANNEX 1


SUPERVISIÓ

La supervisió és l'espai necessari i privilegiat, dins l'activitat docent de 2n curs, on
es pretén que l'alumne pugui reflexionar i establir debat des de l'experiència de
les pràctiques amb el suport i la guia del professional-supervisor.  Tota l'activitat
que es desenvolupa dins la supervisió ha d'estar orientada cap a:

- l'aproximació institucional com el marc des d'on treballa el professional. El qual
ha de conèixer per saber quines possibilitats d'intervenció li ofereix .

- el coneixement de la població que atén i la comunitat a la qual serveix. Per tal
de poder aprofundir en la funció social que acompleix  l'entitat. (coherència entre
la realitat social, les necessitats d'aquesta i la resposta que dóna la institució).

- desenvolupament de les habilitats professionals i qualitats humanes necessàries
per definir correctament la relació d'ajuda professional: relació treballador
social/usuari, com establir els primers contactes, l'empatia, l'autenticitat,
l'acceptació, la capacitat de reacció davant les emocions del client, la resolució de
conflictes, la capacitat per prendre decisions. El treballador social com a
professional, la identificació de les limitacions personals, les pors, el descobriment
dels recursos personals, el domini de les emocions davant de situacions
delicades. La relació amb altres professionals, la necessitat de fer el
reconeixement necessari de la tasca dels altres, la necessitat de treballar en
equip, de saber consensuar, de construir idees de manera conjunta...


PAUTES PER A LA SUPERVISIÓ


- En la supervisió hauran d'estar presents en tot moment els objectius i activitats a



realitzar pels alumnes durant les pràctiques. 

- Per aconseguir una connexió entre teoria i pràctica, el supervisor haurà de tenir en
compte el temari de l'assignatura Metodologia de la intervenció en Treball Social 

- L'objectiu de tota supervisió és el d'aconseguir una total integració entre els
coneixements teòrics adquirits per l'alumne en totes les assignatures del curs, i
les pràctiques professionals a fi i efecte d'obtenir una preparació integral dels futurs
Treballadors Socials. 

- Mitjançant la supervisió es pretén que l'alumne aprengui i assimili els elements
fonamentals de l'acció professional, per a que després sigui capaç de
transmetre'ls a qualsevol tipus d'intervenció professional. 

- En la supervisió es recordarà si cal que l'alumne no treballa durant  les seves
pràctiques per a la institució sinó que està realitzant un període d'aprenentatge que li
faculti per l'actuació professional en qualsevol institució.

- Per supervisió entenem el procés pel qual tot alumne que realitza pràctiques, rep,
grupalment, l'orientació del supervisor amb l'objectiu de potenciar en l'alumne els
seus coneixements teòric-pràctics, capacitats i actituds professionals, constituint un
espai de reflexió en què s'analitzin les dificultats del treball quotidià.

- La relació supervisor-alumne és una relació pedagògica o educativa, mitjançant la
qual es transmeten mètodes, tècniques, instruments i continguts.

- El supervisor haurà de procurar en tot moment que els alumnes tinguin una
posició activa, fomentant la seva participació, per aconseguir establir una relació
circular participativa entre tots els membres del grup i el supervisor. A tal fi seria
convenient establir situacions en què l'alumne hagi de desenvolupar la seva
iniciativa, creativitat i responsabilitat.

- El supervisor ha de tenir en compte que en ocasions la supervisió grupal pot
reforçar la passivitat dels alumnes o lideratge d'altres, i ha d'evitar aquestes
situacions, doncs mitjançant la supervisió grupal han d'aprendre a treballar en
equip.

- Davant els problemes manifestats pels alumnes, el supervisor haurà d'aportar
tots els recursos disponibles, brindar coneixements, documentació, bibliografia,
etc... 

- El supervisor haurà de portar un control d'assistència dels alumnes, aquests
estan obligats a assistir al 80% de les sessions de supervisió. 


ANNEX 2

ESQUEMA DE L'INFORME DE PRÀCTIQUES


COBERTA: Només ha de constar:
- Informe de pràctiques en (nom de la institució)
- Nom de l'alumne/a                                            




PORTADA:      
- INFORME DE PRÀCTIQUES EN (nom de la institució)
- Nom de l'alumne/a
- ANY ACADÈMIC: 

ESQUEMA:

- ÍNDEX: haurà d'incloure tots els apartats de l'informe així com els annexos,
indicant el seu contingut.

- INTRODUCCIÓ: en aquest apartat hauran de constar com a mínim els següents
aspectes: lloc de pràctiques (institució i departament); horari de pràctiques i
supervisió, distribució d'aquestes hores i hores totals; nom del professional-tutor de
pràctiques. Taller d'experiències (treball orientat dins la supervisió, consistent en
mostrar el coneixement que té el grup sobre un dels camps representats en el
grup de supervisió. Amb elaboració final d'uns materials que s'exposaran en una
mostra que podrà ser visitada per tots els alumnes de l'ensenyament de treball
social).

- FITXA DE LA INSTITUCIÓ: el contingut d'aquest apartat serà explicat en les
sessions grupals de supervisió.

- INTERPRETACIÓ: aquest apartat consisteix en fer una anàlisi de tota la informació
continguda en la fitxa, a través de la interrelació de les variables i aplicant la 2ª
etapa del Mètode de Treball Social. 

- PLA D'INTERVENCIÓ SOCIAL: consisteix en la descripció, anàlisi i resolució d'una
situació que afecti a nivell individual, familiar, grupal o comunitari, treballada
durant el període de pràctiques. En cas d'haver pogut participar en l'execució,
seguiment i avaluació també s'haurà de reflectir.

- INTERVENCIÓ: es tracta de realitzar una memòria de la tasca duta a terme per
l'alumne a la institució. Consta de l' explicació detallada del contingut de cada
activitat:
- definició de l'activitat 
- explicació de la tasca realitzada 
- comptabilització de cadascuna de les activitats
- elaboració d'un quadre, a partir de la informació de les memòries mensuals del
registre d'activitats diàries.

- SUPERVISIÓ: hauran de constar els integrants del grup (noms i llocs de
pràctiques), horari i hores totals, finalitat de la supervisió i descripció detallada de les
activitats realitzades a la supervisió.

- BIBLIOGRAFIA: s´ha de respectar la normativa vigent.

- ANNEXOS: tots els annexos han d´estar referenciats dins l'Informe de pràctiques


- L´Informe de Pràctiques haurà de presentar-se en forma DIN-A4, paginat i signat.  
- Limitar-se sempre que sigui possible a una amplitud de 100 fulls, annexos
inclosos.
- Lliurar 2 exemplars (professional-tutor i supervisor/a).





ANNEX 3


REGISTRE D'ACTIVITATS DIÀRIES

Consisteix en registrar les activitats que l'alumne realitza cada dia de pràctiques
(no les activitats que realitza el professional). D'aquesta manera, al finalitzar el
període de pràctiques l'alumne té constància de totes les activitats que ha realitzat.
Molts Treballadors Socials porten el seu registre d'activitats diàries, i és un
document que els serveix per a elaborar la memòria anual.
Serà revisat per la professora de pràctiques en cadascuna de les tutories
concertades amb l'alumne i sempre que aquest ho sol·liciti.
És convenient que l'alumne ensenyi periòdicament el registre d'activitats diàries al
seu professional.

Estructura

DIA:
HORARI:
ACTIVITATS: (S'ha de complimentar cada dia.) Explicar detalladament el
contingut de l'activitat. Sempre que l'alumne ho cregui interessant podrà il·lustrar
aquest apartat fent les observacions sobre la realització d'alguna de les activitats
en les que participa.

RESUM MENSUAL

Al finalitzar cada mes, l'alumne farà un recompte de les activitats realitzades, a fi i
efecte de saber com evolucionen les seves pràctiques (quines activitats ha
realitzat, quines d'aquestes encara no les ha realitzades, quina activitat és la
que es repeteix amb més freqüència en les pràctiques, quina activitat s'ha de
reforçar el proper mes ja que l'ha realitzada en poques ocasions, etc.).

Estructura

MEMÒRIA MENSUAL D'ACTIVITATS DEL MES DE ............
DIES DE PRÀCTIQUES:
HORES TOTALS:
ACTIVITATS:
     * .................    x
     * .................    x

- A l'apartat de "Dies de pràctiques", s'indicarà el nombre de dies que s'ha anat a
pràctiques (Ex: 14 dies).
- A l'apartat  "Hores totals" es reflectirà el còmput total d'hores invertides durant el
mes. (Ex: 57 hores).
- A l'apartat d'activitats, indicarà l'activitat realitzada i el nombre de vegades que
s'ha repetit durant el mes.
      (Ex: . Entrevista Observada............ 5
	  . Visita Domiciliaria Observada... 3
              . Etc.)

ALTRES ASPECTES:
- Important: No han d'aparèixer al diari noms d'usuaris, adreces, i qualsevol altra



informació amb la qual es pugui identificar als usuaris. És molt important mantenir
el secret professional.

- Al final del registre d'activitats diàries, es pot incloure un llistat amb els dies de
supervisió.




























ANNEX 4

	FITXA SIMPLIFICADA DE LA INSTITUCIÓ

	NOM:
	TITULAR/DEPENDÈNCIA:
	Adreça:             	
	Població:                               CP:   
	Tel:
	FINALITAT I OBJECTIUS:

	AMBIT TERRITORIAL:

	POBLACIÓ QUE ATÉN:

	SERVEIS QUE OFEREIX:

	HORARI I CALENDARI
	Institució:
	Treballador Social:




	REQUISITS D'ADMISSIÓ
	Condicions:

	Tràmits:

	Quotes:

	MITJANS:
	Equip Interdisciplinar:







FITXA DE LA INSTITUCIÓ
NOM DE LA INSTITUCIÓ
ADREÇA:	              POBLACIÓ:         CP:
TELÈFON:
VARIABLES D'ESTUDI
1.CONTEXT SOCIAL GLOBAL
   1.1. Delimitació del sector.

2.VIDA INTERNA INSTITUCIONAL
   2.1.    Antecedents de la institució (evolució des de
	  l'any d'inici).
   2.2.    Dependència de la institució.
   2.3.    Objectius de la institució (o departaments de serveis
	  socials), i/o política d'actuació (prevenció,
	  assistència, reinserció...).
   2.4.    Serveis i activitats que presta la institució.
   2.5.    Organigrama de funcionament.
   2.6.    Descripció física de la institució (tipus de
	  construcció, espai físic disponible...).
   2.7.    Dies i hores de funcionament d'atenció a l'usuari i
	  de treball intern.
   2.8.    Coneixement de la població usuària de la institució
	  i/o departament de serveis socials (tipologia d'usuaris).
   2.9.    Requisits d'admissió d'usuaris.
   2.10.  Procés d'atenció a l'usuari.
   2.11.  Relacions amb altres institucions (quines i motiu).

3.COMUNITAT A LA QUAL SERVEIX
   3.1.   Característiques socioeconòmiques principals de la població.
   3.2.   Recursos institucionals existents a la zona de cobertura.
   3.3.   Grau d'accessibilitat de l'usuari.

4.  ALTRES VARIABLES

En aquest apartat l'alumne explicarà aquelles variables que consideri d'interès i
que no estan incloses a l'esquema anterior.






GUIA PER A L'ELABORACIÓ DE LA FITXA DE LA INSTITUCIÓ

1.-CONTEXT SOCIAL GLOBAL:
1.1.- DELIMITACIÓ DEL SECTOR:
Es tracta de delimitar el sector o camp d'actuació professional: Sanitat, Tercera
Edat, Disminuïts, Migracions, Justícia, Drogodependències, Psiquiatria, Atenció
Primària, Infància...
Hem de començar explicant que la institució on  realitzem pràctiques, institució "x",
pertany al camp d'actuació professional "z", per, posteriorment, passar a explicar
les característiques essencials d'aquest camp. Amb una breu introducció de
l'evolució històrica del sector.
Exemple: Si fem les pràctiques a una institució pertanyent al camp de la Tercera
Edat, una vegada indicada aquesta pertinença, haurà explicarem una sèrie
d'aspectes com: Què és la Tercera Edat o Què s'entén per Tercera Edat,
problemàtiques més habituals de la Tercera Edat, situació de la Tercera Edat a
Espanya, etc. (No solament es tracta de proporcionar una definició).
L'elaboració d'aquest apartat, implica la recerca d'informació (BIBLIOGRAFIA). És
important centrar-se en la situació actual del sector, així com dels serveis que s'hi
poden trobar

2.-VIDA INTERNA INSTITUCIONAL:
2.1.- ANTECEDENTS DE LA INSTITUCIÓ (EVOLUCIÓ DES DE L'ANY D'INICI):
Cal destacar només aquells moments que resulten decisius per l'evolució de la
institució.
Explicarem: Quan va ser creada la institució, què va motivar la seva creació (política
concreta, legislació que obligués a crear la institució, etc.), serveis que s'han anat
creant, professionals que s'han anat contractant (ampliació de la plantilla de
personal), canvis respecte del lloc d'ubicació, etc. Tots aquests aspectes es
poden esbrinar mitjançant lectura de memòries d'anys anteriors o consultes a
professionals.
És molt important que no hi hagin grans salts cronològics, sinó que es reflecteixi
continuïtat i que aquesta evolució finalitzi a l'últim any de funcionament de la
institució.

2.2.- DEPENDÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ:
 Per a desenvolupar aquest apartat, explicarem tant la dependència funcional de
la institució, com la dependència econòmica i la dependència a nivell de gestió de la
mateixa:
Dependència funcional: organisme a nivell funcional del que depèn la institució, es
a dir, qui posseeix la titularitat, la propietat de la institució (no de les instal·lacions
on s'ubica la mateixa, ja que poden ésser cedides o llogades).
Dependència econòmica: organisme que garanteix la continuïtat econòmica de la
institució, qui o quins aporten els recursos econòmics per a la continuïtat d'aquesta.
Tant a nivell de subvencions com de pressupost ordinari . Detallar en quins
conceptes es reben els diners i organismes que els concedeixen (pressupost).
Dependència de gestió: qui s'ocupa de l'administració dels recursos econòmics,
humans, materials i tècnics.

2.3.- OBJECTIUS DE LA INSTITUCIÓ (O DEPARTAMENTS DE SERVEIS
SOCIALS),Y POLÍTICA D'ACTUACIÓ (PREVENCIÓ, ASSISTÈNCIA, REINSERCIÓ...)
Respecte als objectius, definirem els objectius generals de la institució i,
posteriorment, els objectius específics de cada departament o servei.




2.4.- SERVEIS I ACTIVITATS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓ:
Capacitat global de la institució.
S'han d'explicar en profunditat cadascun  dels serveis, activitats, o projectes que
es prestin o organitzin des de la institució, tenint en compte els següents aspectes:
? Què es pretén aconseguir amb la prestació de cada servei, o amb la realització
de cada activitat o programa.
? A quina població es dirigeix aquell servei, activitat o projecte.
? Qui és el responsable d'aquell servei, activitat o projecte.
? Capacitat en funció dels serveis, activitats, programes.

Es considera important saber si es realitza alguna activitat de divulgació del
servei.  
L'explicació d'aquest apartat es pot realitzar per temes, departaments, serveis, etc.

2.5.- ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT.
Es tracta de fer una breu explicació dels diferents departaments existents a la
institució.
Si existeix un organigrama establert cal reflectir-lo, en cas de no existir elaborar-
lo (per això és important que es consulti primer amb el tutor, o amb els
professionals corresponents). 
Hem d'explicar les funcions dels diferents professionals reflectits a
l'organigrama. Aquelles institucions en les que no està contemplada la figura del
treballador social, haurem de determinar les seves funcions, tenint en compte
quines serien necessàries o pròpies del professional en relació als objectius i la
política d'actuació de la institució.  En aquest cas s'haurà de fer constar qui ha
elaborat les funcions.


2.6.- DESCRIPCIÓ FÍSICA DE LA INSTITUCIÓ (TIPUS DE CONSTRUCCIÓ, ESPAI
FÍSIC DISPONIBLE...)
S'ha d'explicar tant el tipus de construcció com l'espai físic del qual es disposa.
S'ha d'explicar si l'edifici és de construcció antiga o moderna, si està ubicada la
institució en un pis, en una sola planta, en una casa, en un edifici de més d'una
planta, etc. Respecte a l'espai físic, s'ha d'explicar  l'espai físic del qual es
disposa, en m2 i la distribució d'aquest espai físic, es a dir, les diferents
dependències físiques de la institució
Per a l'elaboració d'aquest apartat, podem demanar els plànols a la persona
corresponent i adjuntar fotocòpia dels mateixos, o els podem elaborar (sense
arribar a l'extrem d'utilitzar cinta mètrica per intentar elaborar uns plànols
exhaustius). En ambdós casos la fotocòpia o el plànol dibuixat s'haurà d'incloure als
annexos, citant correctament l'annex on es pot trobar.

2.7.- DIES I HORES DE FUNCIONAMENT D'ATENCIÓ A L'USUARI I DE
TREBALL INTERN:
En primer lloc s'ha de deixar clar l'horari general de la institució, i a continuació s'ha
d'explicar l'horari de funcionament de cada departament, explicar clarament
l'horari que dedica cada un d'ells a la realització de treball intern, i l'horari d'atenció
a l'usuari que dedica cada departament. Si es realitzen determinades activitats,
tallers etc. explicar també l'horari de realització d'aquestes. Durant els períodes de
vacances, explicar si aquests influeixen en l'horari de funcionament i/o en l'horari
d'atenció a l'usuari, o si bé motiven el tancament de la institució o d'algun servei o
activitat que s'estigués desenvolupant.

2.8.- CONEIXEMENT DE LA POBLACIÓ USUÀRIA DE LA INSTITUCIÓ I/O



DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS (TIPOLOGIA D'USUARIS).
S'ha d'explicar el tipus d'usuaris que són atesos per la institució, establint el perfil
d'aquests, així com la tipologia de problemàtiques que plantegen.
Podem trobar aquesta informació a la memòria de l'any anterior, per tant hem de
ressenyar la font d'informació. En el cas que no puguem utilitzar la memòria, o que
aquesta informació no estigui reflectida a la mateixa, realitzarem un petit estudi
per a arribar a establir la tipologia d'usuaris i les problemàtiques que aquests
plantegen. Així mateix, hem d'aclarir que es tracta de dades extretes del nostre
estudi. 

2.9.- REQUISITS D'ADMISSIÓ D'USUARIS:
S'han d'explicar les condicions necessàries que han de reunir els possibles
usuaris del centre, servei, activitat, projecte, etc., per a que aquests puguin
utilitzar o ser usuaris dels mateixos: si han de tenir una edat determinada, ser
pensionistes, gaudir d'un estat de salut determinat, etc. 

2.10.- PROCÉS D'ATENCIÓ A L'USUARI:
Es tracta d'explicar tot el procés que succeeix des de que un usuari arriba al
servei, fins que es tanca el cas o es deriva: si es realitza una primera entrevista,
s'elabora la fitxa d'identificació, si s'obre o no expedient, si s'elabora història social
o altre tipus de documentació (explicar quin tipus), si es realitza seguiment de
casos, si es deriva a altres serveis.

2.11.- RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS (QUINES I MOTIU):
Citar les institucions amb què la institució de pràctiques manté una determinada
relació, i explicar el motiu que implica aquesta relació. 

3.- COMUNITAT A LA QUAL SERVEIX:
3.1.- CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES PRINCIPALS DE LA
POBLACIÓ:
Explicar la zona de cobertura de la institució i la seva delimitació. No hem de
confondre la zona de cobertura amb la zona on s'ubica la institució, ja que la zona
de cobertura i la zona d'ubicació no tenen per què ser les mateixes
Els mapes geogràfics que s'adjuntin es poden incloure en aquest apartat de la
fitxa o bé en annexos.
Una vegada explicada i delimitada la zona de cobertura de la institució, cal definir
les característiques socioeconòmiques de la mateixa: si es tracta d'una zona
industrial (tipus d'indústria: química, tèxtil...), si es tracta d'una zona rural (tipus
de cultius), si es tracta d'una zona de serveis (tipus de serveis) així com les
dades demogràfiques. 

3.2.- RECURSOS INSTITUCIONALS EXISTENTS A LA ZONA DE
COBERTURA:
S'han de citar aquells recursos, institucions, serveis, etc. que existeixen a la
zona de cobertura de la institució, tinguin relació o no amb el servei ja que, encara
que no tinguin relació, potencialment són recursos que en un moment determinat
poden utilitzar-se.

3.3.- GRAU D'ACCESSIBILITAT DE L'USUARI:
Han d'explicar-se aquells aspectes que poden facilitar o dificultar l'accessibilitat
de l'usuari fins la institució. Per exemple: si està situat dintre o fora d'un nucli
important de població, si existeix bona comunicació des dels pobles que entren
dins de la zona de cobertura fins la institució (xarxa d'autobusos, quants,
periodicitat d'aquests, on estan situades les parades...) etc.








4.- ALTRES VARIABLES:
En aquest apartat explicarem aquelles variables que considerem d'interès i que
no estan incloses a l'esquema d'aquesta fitxa.

NOTA:
? Sempre que s'utilitzi bibliografia, o determinats documents (memòria, treballs
d'investigació, etc.) per a elaborar algun apartat de la fitxa, ha de fer constar la
corresponent cita bibliogràfica. (Aquesta quedarà reflectida a l'apartat
"BIBLIOGRAFIA" de l'Informe de Pràctiques).
? Quan som nosaltres qui elaborem conjuntament amb el professional-tutor, o
altres professionals, algun apartat de la fitxa, s'haurà de ressenyar.
? Si elaborem un estudi per a obtenir dades i elaborar algun apartat de la fitxa,
haurem d'explicar que la informació que aporta ha estat en base als resultats de
l'estudi.
? La fitxa és una descripció de la institució, per tant no s'han d'incloure
interpretacions
? Quan fem ús dels annexos hem de tenir en compte referenciar-los
adequadament .

ANNEX 5

ESQUEMA DE PROGRAMA 

TÍTOL: procurar que tingui contingut informatiu. Amb la denominació que li donem
al programa hem de poder saber de quin tipus d'actuació es tracta.

NOM DE L'ENTITAT RESPOSABLE

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: població amb la que es pretén intervenir. Són aquells
que justifiquen l'esforç que suposa la realització dels projectes que se'n deriven del
programa. Podem trobar diferents destinataris o usuaris; un grup de persones,
una entitat associativa, tota la població d'un territori o una part d'un sector de la
mateixa, la pròpia plantilla de l'organització (en la seva totalitat o una part d'ella),
un servei o un entorn institucional.
Per descriure els destinataris/usuaris és necessari:
? Expressar de forma clara les variables que els identifiquen.
? Indicar la quantificació:
1. Assenyalar el total de potencials destinataris.
2. Fer referència a la font de les dades.
3. Indicar si es tracta d'una dada exacta o d'una estimació.

PERÍODE D'EXECUCIÓ

FONAMENTACIÓ: 
? Argumentar de manera clara i breu el perquè de l'existència del programa.
? Explicar la situació de necessitat a la qual volem donar resposta, expressant els
seus aspectes quantitatius i qualitatius, en la zona de referència. Explicar
sintèticament les característiques més importants  de la zona, de la població que
hi resideix i concretament del grup de persones al que va dirigit el programa.



? Evitar l'excessiva exposició de dades estadístiques, socioculturals o altres,
presentant només les més significatives. Per ampliar-les es pot remetre a
annexos.

OBJECTIUS:  enuncien els efectes específics a aconseguir en una realitat
concreta.

ESTRUCTURA DE RECURSOS:
? Especificar els recursos disponibles, així com l'organització que s'estableix:
1. Per conceptes: 
- Personal 
- Subministraments i servies
- Per subvencions i ajudes
2. Per projectes:
- Recursos específics disponibles per a projectes
- Recursos  per a la coordinació del programa.

ENUNCIAT DELS PROJECTES: al dissenyar un programa no és imprescindible
detallar els projectes que en el seu context han de desenvolupar-se, i encara
menys els seus continguts. Aquesta tasca, com a intervenció operativa, té una
dimensió molt més quotidiana que la que pot determinar un programa. Resulta
imprescindible que els responsables de la intervenció tinguin el marge de decisió
suficient per a desenvolupar la seva creativitat i adaptar-se a les exigències que
la pràctica determini, això sí, dins el marc de les tàctiques que el programa expressa.

El programa fa referència al tipus de projectes més adequats per aconseguir els
efectes previstos. Expressarà algunes de les seves característiques o continguts
principals que s'hauran de respectar. Es tracta d'un llistat de referències i
possibilitats.

Poden enunciar-se els projectes que es considerin imprescindibles
desenvolupar, encara que seran enunciats genèrics que després hauran de
concretar-se oportunament.

METODOLOGIA:  serà necessari explicar de forma general quin ús se'n farà dels
recursos i de quina manera es pretén posar en marxa tota l'acció planificada:
? Condicions d'ús de les instal·lacions, distribució dels espais, horaris, condicions
d'accés i ús, etc.
? Organització de la plantilla: organigrama, responsabilitats, funcions, comunicació
interna, protocol de reunions, seguiment de les intervencions.
? Protocols de les intervencions si fossin necessaris, és a dir, procediments
estandarditzats per a ordenar les intervencions més freqüents, com a garantia
d'homogeneïtat. 
? Procediments per a gestionar les ajudes o subvencions que en marc del
programa poguessin establir-se, expressant els aspectes com les condicions per
l'accés a les mateixes, els procediments administratius, reglaments a establir,
etc.


AVALUACIÓ: 
? Definir les estratègies d'avaluació del programa (metodologia, temps, recursos,
responsables ?).
? Dissenyar els suports documentals per a la recollida sistemàtica de la informació
(haurien d'anar en annexos).



? Definir l'eficàcia dels resultats, les incidències en el seu desenvolupament, els
esforços realitzats. Determinar estratègies i continguts per a la seva avaluació. Ha
d'enunciar:
1. Capítols analítics per ordenar els diferents aspectes que interessa analitzar.
2. Indicadors per valorar cada capítol.
3. Temps en que l'avaluació ha de dur-se a terme.
4. Responsabilitats que cadascuna de les persones implicades en el programa
adquireix en relació amb l'avaluació del mateix.
5. Mecanismes i instruments pe avaluar el programa (enquestes, reunions,
documentació?).






ESQUEMA DE PROJECTE 

TÍTOL: procurar que tingui contingut informatiu. Amb la denominació que li donem
al projecte hem de poder saber mínimament de quin tipus d'actuació es tracta.

NOM DE L'ENTITAT RESPOSABLE

PROGRAMA DE REFERÈNCIA:

? Enunciar el títol del programa del que en depèn el projecte.
? Descriure els objectius específics del programa en els que s'inspira el projecte.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: població amb la que es pretén intervenir. Són aquells
que justifiquen l'esforç que suposa la realització del projecte i de les activitats que
se'n deriven. Podem trobar diferents destinataris o usuaris; un grup de persones,
una entitat associativa, tota la població d'un territori o una part d'un sector de la
mateixa, la pròpia plantilla de l'organització (en la seva totalitat o una part d'ella),
un servei o un entorn institucional.
Per descriure els destinataris/usuaris és necessari:
? Expressar de forma clara les variables que els identifiquen.
? Indicar la quantificació:
1. Assenyalar el total de potencials destinataris.
2. Fer referència a la font de les dades.
3. Indicar si es tracta d'una dada exacta o d'una estimació.

PERÍODE D'EXECUCIÓ:  determinar el temps total del projecte:
? Data d'inici 
? Data de finalització

FONAMENTACIÓ: 
? Argumentar de manera clara i breu el perquè de l'existència del projecte.
? Explicar la situació de necessitat a la qual volem donar resposta, expressant els
seus aspectes quantitatius i qualitatius, en la zona de referència. Explicar
sintèticament les característiques més importants  de la zona, de la població que
hi resideix i concretament del grup de persones al que va dirigit el projecte.
? Evitar l'excessiva exposició de dades estadístiques, socioculturals o altres,
presentant només les més significatives. Per ampliar-les es pot remetre a
annexos.





OBJECTIUS:  enuncien els efectes específics a aconseguir en una realitat
concreta.

ACTIVITATS: 

? Descripció de les diferents activitats a desenvolupar per donar resposta als
objectius del projecte.
? Definir el perfil dels destinataris de cada activitat, així com la quantitat exacta.
? Responsable de cadascuna de les activitats amb definició de les funcions.
? Data d'inici i finalització de cada activitat amb determinació exacta del ritme.


CRONOGRAMA: determinar amb exactitud a través de la representació gràfica la
temporalització del conjunt de les activitats que composen el projecte.



METODOLOGIA:  serà necessari explicar de forma general quin ús se'n farà dels
recursos i de quina manera es pretén posar en marxa tota l'acció planificada:
? Condicions d'ús de les instal·lacions, distribució dels espais, horaris, condicions
d'accés i ús, etc.
? Organització de la plantilla: organigrama, responsabilitats, funcions, comunicació
interna, protocol de reunions, seguiment de les intervencions.
? Protocols de les intervencions si fossin necessaris, és a dir, procediments
estandarditzats per a ordenar les intervencions més freqüents, com a garantia
d'homogeneïtat. 
? Procediments per a gestionar les ajudes o subvencions que en marc del
programa poguessin establir-se, expressant els aspectes com les condicions per
l'accés a les mateixes, els procediments administratius, reglaments a establir,
etc.

RECURSOS i COST DEL PROJECTE:

					Descripció			              Cost
 HUMANS I
 TÈCNICS		


 TOTAL:                           
 
 MATERIALS		


 TOTAL:

 MONETARIS		


 TOTAL:

				           PRESSUPOST




               DESPESES	                    INGRESSOS
	

TOTAL 						TOTAL 
DESPESES		    				            INGRESSOS  			

AVALUACIÓ: és necessari entendre l'avaluació com un element present en el
disseny del projecte i en la seva execució, i no només en el moment final. Per
tant es tracta d'una avaluació “formativa”. 
L'avaluació té per objectiu:
? Mesurar el grau d'èxit de la intervenció.
? Millorar la pràctica professional i institucional.
Per poder donar resposta a aquests objectius és imprescindible establir les
estratègies adequades (controls) que permetin conèixer el resultat de les
pràctiques que s'han dut a terme.





ESTRATÈGIES I CONTINGUT DE L'AVALUACIÓ

Aspectes a avaluar          	        Indicadors

Objectius

 Temps

 Diners

 Participació

 Grau de satisfacció

 Coordinació

 
 
 	
 Resultats previstos








SUPORTS DOCUMENTALS: necessaris per fer el seguiment i l'avaluació de les
intervencions que se'n deriven del projecte. Remetre als annexos per veure els
models de suport documental (fitxa de seguiment de la participació dels usuaris,
enquesta d'avaluació del grau de satisfacció etc.)





Tipus de suport                                            Descripció (finalitat)
	
	
	
	




FITXA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ  



      FOTO



Nom i Cognoms de l'alumne/a: 
Telèfon:
Correu electrònic:

Institució: 
Dependència:
Professional-tutor: 
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

Supervisor/a: 
Telèfon:
Correu electrònic:

1. Activitats:
? Lectura de documentació diversa (documentació específica, reglaments, memòries,
informes?)




? Entrevistes:



? Visites a domicili:



? Visites a institucions:



? Assistència a reunions:


? Activitats grupals i comunitàries:






? Elaboració de documentació específica (informes socials, històries, expedients,
fitxes, memòria anual?):


? Complimentació de sol·licituds diverses:



? Registre d'activitats diàries:


? Elaboració de la fitxa de la institució:



? Elaboració de la interpretació de dades (de la fitxa de la institució):



? Relacions interprofessionals (com es desenvolupa en les relacions
interprofessionals):


? Elaboració del pla d'intervenció social (anàlisi diagnostica d'una situació, elaboració
d'objectius, activitats i estratègies d'intervenció, seguiment de la intervenció i
avaluació de resultats).



2. Capacitats  i habilitats de l'alumne/a:
? Capacitat de comunicació:



? Esforç personal i responsabilitat:



? Reacció davant de situacions delicades:



? Empatia amb l'usuari:



? Destresa en l'ús d'instruments i tècniques en l'abordatge de la realitat social:



? Capacitat analítica:





? Iniciativa:


? Treball en equip:


? Capacitat d'organització:



? Capacitat per acceptar les correccions:
? Capacitat d'aprenentatge en relació a:
- coneixement del camp d'acció professional de la institució, el servei i la comunitat
usuària.


- Coneixement dels recursos:



- Coneixement  i aplicació pràctica del rol professional:




3. Altres activitats no contemplades:






4. Regularitat i puntualitat en l'assistència a  pràctiques:






5. Assistència i participació en la supervisió:

1ª   	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª 	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª
														

6. Impressió general de l'informe de pràctiques:




7. Observacions:










Proposta de nota:  


Signatura: 						data:


