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CURS ACADÈMIC 2000/2001 
 

 
Models de Serveis Socials a les diferents Comunitats 

Autònomes 
 

  Assignatura: Extracurricular  2n Quadrimestre 
  
Crèdits: 4,5 
 
Professora: M. Sònia Ràfols Garrit 
 

 
 
1. OBJECTIUS 
 
1. Conèixer el desenvolupament del sistema públic de serveis socials en l’Estat del Benestar. 
2. Analitzar la legislació autonòmica que regula del sistema de serveis socials a les diferents Comunitats 
Autònomes. 
3. Conèixer l’organització i funcionament de les institucions prestadores dels serveis socials a les diferents 
Comunitats Autònomes. 
 
 
2. METODOLOGIA: 
 
- L'assignatura, que s’imparteix al segon quadrimestre del curs 2000-01, consta de 4.5 crèdits extracurriculars. 
- Exposicions per part de la professora dels temes. 
- Treballs en petits grups per a la discussió i comentari de la temàtica exposada. 
- Lectura i comentari personal escrit sobre el contingut de diversos d'articles que s’aniran facilitant als alumnes al 
llarg del quadrimestre. 
- Elaboració d'un treball monogràfic individual que consistirà en una anàlisi comparativa entre el model de serveis 
socials de Catalunya i el model establert en una altra Comunitat Autònoma (a elecció de l’alumne). 
- Treball voluntari per aquells alumnes que vulguin millorar nota: exposició oral del tema monogràfic escollit per 
l’alumne. 
 
 
3. AVALUACIÓ: 
 
- L’alumne haurà de presentar obligatòriament el treball monogràfic i tots els treballs sobre els articles que es 
vagin facilitant al llarg del quadrimestre. La data d’entrega del monogràfic serà el dia 13 de juny de 2001. 
- En convocatòria de setembre, els alumnes que no hagin superat l’assignatura, hauran d’entregar el/s treball/s el 
dia 3 de setembre de 2001. 
- Els alumnes que per motius laborals o personals no puguin assistir a classe, hauran de comunicar-ho 
personalment a la professora per tal d’establir un treball addicional. 
- Es tindrà en compte l'assistència a classe i participació. 
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4. TEMARI 
 
1. El sistema públic de serveis socials a Espanya: desenvolupament de l’Estat del Benestar. 
2. Terminologia comparada 
3. Lleis i mapes de serveis socials. Els plans d’actuació social. 
4. Estructuració administrativa de les Conselleries amb competències en serveis socials a les Comunitats 

Autònomes d’Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella la Manxa, 
Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana i País Basc.  

5. Equipaments, programes i serveis. Els serveis socials generals i especialitzats. 
6. L’Administració Local i els serveis socials: diferències i semblances entre zones geogràfiques. 
7. La iniciativa social i els serveis socials: diferències entre les diverses Comunitats Autònomes. 
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