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CURS ACADÈMIC 2000/2001 
 

 
Pràctiques en Institucions de Serveis Socials 

 
CURS: 2n   Assignatura: Troncal   Anual 

  
Crèdits: 22,5 
 
Coordinadores: M. Victòria Forns Fernández / Amparo Jiménez Postiguillo 
 

 
1.- OBJECTIUS 
 
Les Pràctiques es realitzen en Centres col·laboradors amb l’EUTS. Aquests Centres assumeixen i 
accepten els objectius i el programa formatiu proposat per l´ Escola 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 de les "Pràctiques en Institucions de Serveis Socials" són: 
 
1- Apropar a l’alumne al camp d’acció professional on realitza les seves  pràctiques, així com a la 
comunitat usuària del servei. 
 
2- Conèixer els recursos humans, institucionals, legals i comunitaris existents i aprendre a relacionar-
los. 
 
3- 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. 
 
4.- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi de la realitat social, per tal d’afrontar situacions socials tot cercant 
les estratègies d’intervenció necessàries. 
 
5- Aprendre a elaborar plans d’intervenció social. 
 
6- Aplicar les tècniques i els mètodes d'intervenció en Treball Social. 
 
7.- 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. 
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Per a poder cursar l’assignatura “Pràctiques en Institucions de Serveis Socials” és necessari haver 
cursat o bé cursar simultàniament les assignatures “Treball Social II” i “Serveis Socials II”. 
 
Les  pràctiques tenen assignats un total 22,5 crèdits; el càlcul ha estat realitzat sobre la base que 1 
crèdit pràctic és equivalent a 15 hores, distribuint-se de la següent manera: 
 
.- 293 hores, distribuïdes en 27 setmanes lectives a raó d’11 hores setmanals. Les Pràctiques a la 
institució s’iniciaran el dia 2 de novembre de 2000 i finalitzaran com a data límit el 31 de maig del 
2001. 
 
.- 19 hores de supervisió grupal, tenint cada sessió una durada d’una hora. Les sessions es realitzaran 
quinzenalment els mesos de novembre a febrer (ambdós inclosos), i setmanalment els mesos de març 
a maig. 
 
.- 25 hores distribuïdes entre: Seminari de Pràctiques i seguiment de les pràctiques 
(coordinadores/alumnes). 
 
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.  

- La  supervisió es porta terme en petits grups integrats per alumnes que realitzen les seves 
pràctiques en institucions classificades com a pertanyents al mateix sector, essent els sectors: 
Atenció Primària, Ensenyament, Salut Mental, Disminuïts, Tercera Edat, Sanitat, 
Drogodependències, Dona, Transeünts, Inserció Laboral, Immigrants, Infància i Justícia. 
   

- Preparació i exposició d’una síntesi del treball realitzat en cada sector d’intervenció 
 
4. COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
La funció de coordinació de les pràctiques dels alumnes serà portada a terme per les  coordinadores, 
amb els següents propòsits: 
 
.-  Captivar l’interès de l’alumne en la necessària preparació interpersonal teòrico/pràctica. 
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.-  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. 
 
Per aconseguir aquests propòsits, la coordinació amb l’alumne es portarà a terme a través de dues 
tutories individuals durant el curs. Les coordinadores esdevenen 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 realitzarà la coordinació amb els 
supervisors, amb caràcter quadrimestral , i amb els tutors dels centres dues vegades durant el curs. 
 
 
5. AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
 
Les pràctiques dels alumnes seran avaluades pel professional de la institució, el supervisor i la 
coordinadora de pràctiques, 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 el dossier (cal presentar  4 exemplars). 
 
Respecte l’avaluació dels informes cal destacar que no es corregirà cap exemplar que presenti 
dificultats en ortografia, sintaxi i gramàtica. 
 


