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Breu contingut:

Aproximació al Treball en la comunitat i des de la comunitat. Introducció en les
metodologies d'intervenció des de lo col·lectiu.

Presentació:

INTRODUCCIÓ:


Ens trobem davant una societat amb una cohesió social molt debilitada, davant
una estructura demogràfica caracteritzada per un alt índex d'envelliment, violència,
 marginació,exclusió social , noves formes de pobresa, el fenomen de la
immigració..... davant una societat de les noves tecnologies, nous marcs de relació
públic i privat i sobre tot noves exigències professionals caracteritzades per
intervencions ràpides que de vegades no compleixen els criteris d'eficàcia,
eficiència i efectivitat.

Unes intervencions en les que els treballadors socials estem acostumats a fer
anàlisi de les diferents realitats socials que afecten a individus i famílies des de un
plantejament microsocial, es per això que considerem molt important introduir-nos
a través d'aquesta assignatura en l'anàlisi i intervenció macrosocial, és a dir amb
grups i comunitats.

Cal que la societat recuperi aquell espai de participació que els permeti recuperar
valors com la solidaritat social, ajuda mútua, cooperació..., que els permeti
desenvolupar-se de manera integral e integrada i desvetllar tots els seus
potencials amb la finalitat que esdevingui un ésser humà amb possibilitats d'
autodeterminació. És aquí on la intervenció dels Treballadors Socials esdevé
imprescindible hi tenim un paper fonamental com a tècnics, capacitadors i com a
guies sense oblidar la importància de la participació i dels mitjans de comunicació
socials.  





 OBJECTIUS

-Introduir en la formació del treballador social el coneixement i la perspectiva
comunitària.

-Facilitar l'aprenentatge del treball social des d'una preceptiva d'anàlisi de la
realitat social.

-Incloure elements organitzatius i de valoració de plans, programes i projectes.

-Desenvolupar la capacitat de resposta davant situacions que es presenten o es
poden     presentar en l'entorn social.




-Potenciar la figura del Treballador social en l'àmbit comunitari.  



METODOLOGIA


- Una part del curs estarà dedicada a desenvolupar aspectes teòrics dels temes 
que  s'inclouen en el programa.


- L'altra serà eminentment pràctica: discussió en grups a partir de supòsits pràctics'
anàlisi d'articles, reculls de premsa i llibres, presentació de tres treballs  obligatoris
per a tots els alumnes; el primer consistirà en fer una anàlisi d'una article de
premsa, el segon consistirà en fer una reflexió sobre una pel·lícula o vídeo donant
resposta a unes preguntes que es formularan sobre la mateixa i el tercer
consistirà en la elaboració d'un programa o projecte comunitari que requerirà d'un
treball en equip d'un mínim de tres persones i un màxim de 5.

Temari:

TEMA 1:    INTRODUCCIÓ
                    BREU REPÀS A LA HISTÒRIA DEL TREBALL SOCIAL

TEMA II:    HISTÒRIA DEL TREBALL SOCIAL COMUNITARI
                    QUE ENTENEM PER  COL.LECTIU,GRUP,SOCIETAT I          
                    COMUNITAT.
                    EL QUE ÉS COMUNITARI.

TEMA III:  DEFINICIÓ,CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS DEL TREBALL 
                    SOCIAL COMUNITARI.
                    L'APLICACIÓ DEL MÈTODE DE TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT
                    COMUNITARI.
                    TREBALLADOR SOCIAL I TREBALL SOCIAL COMUNITARI.



TEMA IV.   LA PARTICIPACIÓ :Definició, elements bàsics perquè es doni la              
 
                     Participació en la intervenció comunitària.
                     Agent que hi intervenen
                     Nivells de participació
                     Objectius que assolim amb la participació.

TEMA V:     LA COMUNICACIÓ

                     Que és? Perquè ens comuniquem?
                      Tipus de comunicació.
                       Estils comunicatius
                      Mitjans de comunicació de masses.
                      Comunicació I Treball Social Comunitari

TEMA VI:     L'EQUIP INTERDISICIPLINARI , L'EQUIP MULTIDICIPLINARI




                       Concepte i Característiques
                       Elements dels equips i formes de treball
                       Anàlisi de les intervencions
                       La qualitat personal dins l'equip de treball
                       Mites i condicions del treball en equip en els serveis socials.
                       Mètode del treball en equip. 
      
TEMA VII:    TERCER SECTOR  I VOLUNTARIAT
                        
                       Tercer Sector i Desenvolupament comunitari
                       Tercer Sector i Economia Social
                       Tercer Sector i Voluntariat
                       Reptes de les associacions per transformar el Tercer Sector

 TEMA VIII:  EL PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL

                       El diplomat en treball social
                       Perspectives professionals
                       Altres professions del camp social.

TEMA  IX      RECURSOS PER A UNA INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITARIA.

Forma d'avaluació:

1. Presentar la fitxa de l'alumne
2. Fer la lectura i a l'anàlisi dels articles que s'assenyalaran durant els períodes de
classe.
3. Facilitar en les dates assenyalades tots els treballs de classe  que es demanin
durant el curs escolar.
4. Per superar l'assignatura l'alumne haurà  de realitzar una prova escrita que
representarà el 75% de la nota final, el 25% restant queda distribuït de la següent 
manera: un 5% els dos primers treballs i un 15% el programa o projecte que
caldrà presentar al final del quadrimestre.
 5. La nota final de juny serà la suma de  l'examen teòric amb la nota dels tres         
 
treballs obligatoris per a l'alumne.
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Observacions:

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la professora a
través del següent correu electrònic: josepa.perello@urv.net


