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CURS ACADÈMIC 2000/2001 
 

 
Intervenció Social en l’àmbit de la Salut Mental 

 
  Assignatura: Optativa   1r Quadrimestre 
  
Crèdits: 6 
 
Professora: Elvira Clariana Bosch 
 

 
 
1.-  OBJECTIUS 
 
L’objectiu  de  l’assignatura,  tal  i  com  el  seu  títol  defineix,  serà  conèixer  i  aprofundir  en  la  
intervenció  del  professional  en  un  camp  concret:  La  Salut  Mental. 
Abordar  el  treball  social  d’un  camp  d’acció  concret  pot  fer-se  avaluant  i  tenint  en  compte  el  
treball  que  pot  fer-se  en  el  conjunt  de  serveis  de  què_  disposem  pel  fet  de  trobar-nos  dins  d’un  
estat  de  benestar  social  (serveis  sanitaris,  educatius....)  o  be  conèixer  l’actuació  en  aquells  
serveis  que  es  posen  en  funcionament  quan  aquesta  població  es  troba  en  risc  o  crisi  i  li  calen  
una  sèrie  de  respostes  externes  per  poder-les  superar  o  palliar. 
 
2.-  METODOLOGIA 
 
L’assignatura  és  quadrimestral  ( d’octubre  a  gener)  amb  un  total  de  6  crèdits  a  raó  de  3  hores  
lectives  setmanals,  més  1  hora  setmanal  de  treball  personal. 
El  contingut  de  l’assignatura  es  desenvoluparà  mitjançant  explicacions  teòriques  del  professor  que  
seran  completades  amb  el  treball  personal  de  l’alumne  amb  diferents  activitats  que,  es  creu,  
poden  ajudar  a  aprofundir  sobre  la  matèria  que  es  va  tractant  en  cada  moment. 
També  es  faran  treballs  d’aprofundiment  en  petits  grups  sobre  temes  d’interès  dels  alumnes  o  a  
proposta  del  professor  que  posteriorment  seran  exposats  a  classe. 
Les  propostes  de  treball  de l’alumne  poden  concretar-se  amb  diverses  activitats : 
A . - Supòsits  pràctics  en  els  quals  cal  posar  en  pràctica  els  coneixements  adquirits  en  l’aparat  
teòric. 
B. - Lectura  d’algun  article  o  llibre 
C. - Possibilitat  de  veure  alguna  pellícula  amb  posterior  debat. 
 
3.-.AVALUACIÓ 
 
L’avaluació   consistirà  en  un  exercici  teòric  final  (  febrer  i  juny  o  setembre ). 
 



Escola Universitària de Treball Social de Tarragona 
Estudis: Diplomatura en Treball Social 

Programa de l’assignatura: Intervenció Social en l’àmbit de la Salut Mental 
 

2

 
4.- BLOCS  TEMÀTICS 
 
I. 
a) Història de la salut mental 
b) Models assistencials actuals 
 
II. 
 
a) Els trastorns mentals 
b) Nocions de psicopatologia 
c) Tipus de tractaments 
 
III.  
 
a) El pla de Salut Mental a Catalunya 
b) Nivells assistencials 
c) Tipologia de recursos assistencials 
d) El treball per a programes 
 
IV. 
 
a) El treballador social en els equips de Salut Mental 
b) Tècniques 
c) Individu-grup-comunitat 
d) La dimensió usuari i la participació social 
e) Interdisciplinarietat 
f) La rehabilitació psicosocial 
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