
Pla d’estudis conduent al títol de Diplomat en Treball Social 
Any d’inici: 1998 (BOE 236, de 02 d’octubre 1998) 
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PRIMER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2650 Fonaments de Dret Social 3 1,5 Estructura general de l’Estat i de l’Administració pública. Fonaments de dret de família i de dret 

penitenciari. Drets, deures i llibertats i les seves garanties. 
2651 Dret del Treball i de la Seguretat 

Social 
4 2 Dret del treball i de la seguretat social. Elements de procediment i recursos administratius. 

2652 Mètodes i Tècniques 
d’Investigació Social 

3 1,5 Coneixement operatiu dels diversos mètodes i tècniques de les ciències socials i la seva aplicació al treball 
social. 

2653 Psicologia Bàsica 3 1,5 Conceptes bàsics de psicologia. 
2654 Introducció a la Sociologia 6 1,5 Nocions bàsiques de sociologia. 
2655 Política Social 4 2 Estructura, contingut i mitjans de l’acció social, polítiques socials i anàlisi dels models vigents. 
2656 Serveis Socials I 4 2 Naturalesa i objectius dels serveis socials. 
2657 Introducció al Treball Social 4 2 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
2658 Metodologia de la Intervenció 

en Treball Social 
3 3 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2659 La Relació Assistencial en el 

Treball Social 
3 1,5 Contingut i característiques de la relació assistencial entre el professional i l’usuari. Fenòmens i situacions 

típiques. Contexts d’intervenció: assistencial, informatiu, assessorament, clínic, control i avaluació. 
 
 
SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2660 Psicologia Social 3 1,5 Processos evolutius i desenvolupament de la conducta en el medi social. Tècniques psicosocials. 
2661 Psicologia Evolutiva 3 1,5 Processos evolutius i desenvolupament de la conducta en el medi social. Tècniques psicosocials. 
2662 Antropologia Social 4 2 Grups ètnics i culturals a Espanya. Antropologia social. Marginació social. 
2663 Serveis Socials II 4 2 Serveis socials generals i especialitzats. 
2664 Treball Social de Casos I 6 3 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
2665 Treball Social de Grups 3 3 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
2666 Pràctiques de Treball Social I 0 6 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2667 Ètica i Deontologia del Treball 

Social 
4 2 Dilemes morals en la relació professional. Codi deontològic i principis ètics fonamentals en la pràctica del 

treball social. 
2668 Planificació i Avaluació Social 4 2 La planificació social. El disseny de plans, programes i projectes. Fases i metodologies d'una planificació 

social. L’avaluació social: característiques, models, tipologies i metodologia. Aplicacions de l’avaluació 
en els diversos àmbits d'intervenció social. 

2669 Intervenció Social sobre 
Menors, Famílies i Grups 
d’Exclusió 

6 3 La problemàtica de la infància i de la família. Els maltractaments: característiques, tipologies i programes 
d’intervenció. L'acolliment institucional, l'acolliment familiar i l'adopció. La intervenció social sobre 
famílies multiproblemàtiques. La delinqüència juvenil i adulta: problemàtica i intervenció. L'exclusió 
social: característiques i problemàtica. La nova i vella pobresa. Les minories ètniques i els grups 
d’immigrants. Els minusvàlids. Els reclusos i els exreclusos. La dona. La prostitució. La intervenció del 
treballador social sobre aquestes problemàtiques. 

 
 
TERCER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2670 Salut Pública i Treball Social 3 1,5 Conceptes bàsics de medicina preventiva i de situacions de necessitat social d’origen medicobiològic. 
2671 Planificació dels Serveis Socials   4 2 Naturalesa i objectius de les institucions prestadores de serveis socials, segons els distints models de 

classificació. 
2672 Treball Social de Casos II 4 2 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
2673 Treball Social Comunitari 4 2 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
2674 Pràctiques de Treball Social II 0 8 Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La 

intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials. 
     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2675 Models de Polítiques Socials 3 1,5 Models de polítiques socials vigents: desenvolupament històric i situació actual. L’Estat benefactor i 

l’Estat assistencial. 
2676 Pedagogia Social i Treball 

Social 
4 2 La pedagogia social: conceptes i àmbits. La pedagogia social i el treball social: el treball interdisciplinari. 

La intervenció social a l’escola: programes d’intervenció. La intervenció social en els diferents àmbits de 
l’educació. 

2677 Psicopatologia 4 1,5 Patologia dels processos patològics. Psicologia anormal. 
2678 Intervenció Social sobre 

Drogues 
3 1,5 Característiques i classificació sobre les drogues. El model biopsicosocial i el procés d'addicció a les 

drogues. Tipologies i característiques dels drogodependents. Els programes de prevenció de les 
drogodependències. El tractament i la reinserció social dels drogodependents. Plans, programes i recursos 
per a la intervenció social. La intervenció del treballador social sobre les drogodependències. 



2679 Intervenció Social sobre la 
Tercera Edat 

3 1,5 La problemàtica de la tercera edat. Característiques d’aquest grup de població. La intervenció social sobre 
la tercera edat. Plans i programes d'intervenció sobre la vellesa. Els recursos per a la tercera edat: el servei 
d’ajuda a domicili, els centres de dia, les residències i altres recursos socials. La intervenció del 
treballador social sobre la vellesa. 

 
 
OPTATIVES  PRIMER CICLE 
Codi Assignatures optatives T P Descripció del contingut 

0797 Ciència Política i de 
l'Administració 

4 2 Els conceptes fonamentals per a l'anàlisi dels processos i les estructures polítiques i administratives. 
Introducció a les teories sobre la relació política i la seva evolució històrica. La teoria de l'Estat i les 
teories sobre l'Estat. Introducció al comportament polític. Introducció a les teories de les organitzacions i 
a l'anàlisi de les polítiques públiques. Els elements fonamentals del sistema polític espanyol 
contemporani. 

0798 Història de les Idees Polítiques 4 2 Anàlisi dels principals corrents del pensament polític, en la seva evolució històrica i en el context del 
desenvolupament social general. 

0886 Llengua Catalana I 6 3 Formació bàsica en la descripció de la llengua catalana. Teoria i pràctica del català. 
1081 Antropologia I 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l’home i les seves creacions culturals, primera part. 
1128 Antropologia II 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l’home i les seves creacions culturals, segona part. 
1130 Història de la Filosofia I 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. Primera part. 
1145 Geografia de la Població 4,5 1,5 Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la societat humana, de les seves 

relacions internes i dels seus elements significatius (la població). 
1201 Ètica I 4 2 Reflexions crítiques sobre la praxi humana. Primera part. 
1211 Corrents actuals de la Filosofia I 4 2 Anàlisi de les principals tendències filosòfiques contemporànies. Primera part. 
1214 Filosofia Política I 4 2 Reflexions crítiques sobre l'organització i el funcionament de la societat. Primera part. 
1224  Sociologia i Antropologia Social  3 1,5 Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i juridicopolítics. Grups ètnics i 

culturals a Espanya. Marginació social. 
1227 Programes d’Animació 

Sociocultural  
3 3 Disseny de programes d'animació sociocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la 

comunitat. Recursos personals metodològics i tècnics d'animació sociocultural. Estimulació de la 
participació de sectors socials. 

1237 Sistemes de Motivació Humana 3 1,5 Motivació i sistemes referits a la motivació. Motivació primària i secundària. La mesura de la motivació 
humana. Fam i set. Son. Sexe. Por i agressivitat. Curiositat i motivació epistèmica. Frustració i conflicte. 
Motivació i afectivitat. Motivació social. Motivació, cognició i atribució. Motivació, intenció i acció. 
Psicologia aplicada relativa a la motivació. 

1489 Sociologia de les Institucions i 
dels grups 

4 2 Nocions bàsiques de sociologia general: anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions de la societat 
humana i els seus processos. 

1497 Tècniques de Dinamització de 
Grups 

3 3 Concepte i característiques dels grups. Tipologia i funcionament dels grups. La dinamització dels grups 
en l’educació social: mètodes tècniques i recursos. 

1714 Nutrició i Dietètica 3 1,5 Necessitats nutricionals i alimentàries en els diferents cicles vitals. Els aliments: manipulació i 
reglamentació. Substàncies nutritives i no nutritives. Dieta i equilibri alimentari. Dietètica terapèutica. 

1732 Problemes Sociosanitaris 
davant la Marginació, la 
Immigració i els Refugiats 

4,5 1,5 La desigualtat com a font de malaltia. Actuació d’infermeria en grups de risc. 

1734 Entrevista Clínica 3 3 Entrevista. Fases de la comunicació. Maneig de pacients. Comunicació en situacions especials. 
1741 Cures Pal·liatives 3 3 Cures d’infermeria al malalt terminal. 
1758 Moviments Socials i Culturals 

Contemporanis 
6 3 Estudi de l'evolució de moviments socials i culturals de finals del segle XVIII fins a l'actualitat. 

1934 Gènere i Societat 4 2 Implicacions dels problemes del gènere per a la praxi humana. 
2131 Estudis Psicosocials sobre la 

Dona 
4,5 1,5 El paper de la dona en les diferents èpoques històriques. L’estudi de la dona des de la psicologia i la 

psicologia social a través de la història. Estereotips femenins i processos d’identitat. Relacions 
intergrupals segons el gènere. Estat actual. 

2413 Introducció a la Informàtica 4 2 Ordinadors, sistemes d'informació i tractament de la informació. Processadors de text. Fulls de càlcul. 
2680 Economia dels Serveis Socials 4 2 Estudi dels objectius i instruments econòmics del sector públic i els serveis socials. El finançament i la 

gestió financera dels serveis socials. 
2681 Registre d’Informació Social per 

a la Intervenció 
3 1,5 La informació social: importància i característiques. Les fitxes i els registres de la informació social. El 

tractament informàtic de la informació. La protecció de les dades. 
2682 Estructura Social 

Contemporània 
4 2 Teories i evolució de les classes socials. El canvi social. Estructura de la societat espanyola actual. 

2683 Treball Social en Programes de 
Salut Mental 

3 1,5 Intervenció en contextos de crisi. Estratègies d’intervenció en centres hospitalaris i unitats de salut mental 
comunitàries. L’organització de l'alta. Xarxes socials i suport social. Unitats d’estada intermèdia i 
orientació familiar. 

2684 Treball Social en Programes 
d’Adopció i Acolliment 
Familiar 

3 1,5 Famílies en crisi: context de control i teràpia. Jocs familiars d’inclusió i exclusió. Selecció de famílies 
acollidores i adoptives. El treball de suport a l'acolliment i a la família en crisi. El nin adoptat: dificultats i 
oportunitats. L’adopció internacional. 

2685 Treball Social Clínic 3 1,5 Procediment i procés en el treball social clínic. Models d’intervenció. Estratègies i tècniques. 
2686 Legislació i Pràctica del Treball 

Social 
4 2 Pràctica del treball social en situacions especials de crisi familiar o personal: suïcidi i violència, 

maltractament i abús sexual. La protecció i defensa dels drets de les persones amb handicaps físics i 
psíquics. Treball social amb moribunds i les seves famílies. 

2687 Sociologia de la Població 4 2 Principals conceptes demogràfics i tècniques utilitzades en l'anàlisi sociològica de la població i la seva 
relació amb el treball social. 

2688 El Treball a les Empreses 
d'Economia Social 

3 1,5 La constitució a càrrec dels traballadors de cooperatives de treball associat i de societats laborals: ajudes i 
subvencions públiques. Les condicions de treball en les empreses d’economia social. 

2689 Tècniques de Promoció 
d’Ocupació 

3 1,5 Foment d’ocupació. Mesures de foment d’ocupació de grups amb desavntatge en el mercat de treball. 
Coordinació de les mesures de foment d’ocupació de les distintes entitats públiques. Ocupació 
comunitària. 

2690 El Treball dels Minusvàlids i el 
Treball Penitenciari 

3 1,5 Reserves i preferències d’ocupació a favor dels minusvàlids, les condiciones de treball dels minusvàlids, 
bonificacions de les condicions socials i subvencions públiques. La prestació del treball a càrrec dels 
presos en institucions penitenciàries; l’organització i els beneficis del reclús. 

2691 Programes d’Inserció Laboral 3 1,5 La inserció laboral: problemàtica i característiques. Inserció laboral i inserció social. Programes, recursos 
i tècniques per a la inserció laboral. 

2692 Psicologia de l’Edat Adulta i de 
la Vellesa 

3 1,5 Fases i etapes del desenvolupament humà. L’adultesa: característiques psicosocials. La vellesa: 
característiques psicosocials. 

2693 Avaluació i Intervenció en 
Contextos Comunitaris 

3 1,5 Camp, concepte i mètodes de l’avaluació psicològica. Tècniques d’intervenció. Aplicació a contextos 
comunitaris. 



2694 Activitat Física i Esportiva per a 
Poblacions Especials 

3 1,5 Psicologia aplicada a l’activitat física en poblacions amb necessitats especials. 

2695 Història Psicosocial de la 
Marginació a les Illes Balears 

3 1,5 Anàlisi dels factors psicològics i psicosocials que han actuat i actuen en els processos socials de 
marginació en el nostre entorn. 

2696 Psicologia dels Grups 3 1,5 Estructura, procés i relacions dels grups. 
2925 Dret Eclesiàstic de l’Estat 3 1,5 La tutela de la llibertat religiosa en el dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics (ensenyament, 

matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència). Règim jurídic de les relacions entre l’Estat i 
les Esglésies i confessions religioses. 

2934 Dret de Danys 3 1,5 Concepte de dany. Criteris d’imputació. Relació de causalitat. Fets impeditius de la responsabilitat. Les 
accions derivades del dany. Responsabilitats complexes i especials. Assegurança de responsabilitat civil. 

2939 Les Causes Matrimonials 3 1,5 Les causes canòniques: aspectes substantius i processals. El matrimoni en altres confessions inscrites. 
2949 Dret del Consum 3 1,5 Concepte de consumidor. Contractació i protecció del consumidor: en especial, condicions generals de la 

contractació. Publicitat i compliment contractual. Responsabilitat civil. El sistema de solució de litigis: 
arbitratge de consum. Aspectes administratius, mercantils i penals del dret del consum. 

2951 Dret de la Biogenètica 3 1,5 Dignitat humana i biogenètica. Tràfic d’embrions i gàmetes. Relació paternofilial. Manipulacions 
genètiques. 

4507 Estadística 4,5 4,5 Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats. 
2698 Cooperació per al 

Desenvolupament 
4,5 1,5 Anàlisi de les realitats i els problemes de la globalització: desigualtats Nord-Sud, incompliment de drets 

humans, exclusió social, feminització de la pobresa i crisi de participació ciutadana. 
 
 
Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic.  
 
Organització per cursos 

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 
 1 51 4,5 6 6 

1 2 42 21 - 6 
 3 30,5 25 6 9 

Total  123,5 50,5 12 21 
 
 
Prerequisits del pla d'estudis de Diplomat en Treball Social:  
Assignatura  Prerequisit 
2664 Treball Social de Casos I 2658 Metodologia de la Intervenció en Treball Social 
2672 Treball Social de Casos II 2664 Treball Social de Casos I 
2673 Treball Social Comunitari 2665 Treball Social de Grups 
2674 Pràctiques de Treball Social II 2666 Pràctiques de Treball Social I 
2692 Psicologia de l’Edat Adulta i de la Vellesa 2661 Psicologia Evolutiva 
 
 
Correquisits del pla d'estudis de Diplomat en Treball Social:  
Assignatura  Prerequisit 
2666 Pràctiques de Treball Social I 2658 

2659 
2664 

Metodologia de la Intervenció en Treball Social 
La Relació Assistencial en el Treball Social 
Treball Social de Casos I 

2674 Pràctiques de Treball Social II 2664 
2672 

Treball Social de Casos I 
Treball Social de Casos II 

 
 
Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la Diplomatura de Treball  Social (totes aquelles assignatures que en 
ambdós plans tenen el mateix codi es convaliden automàticament): 
Pla 1994  Pla 1998 
1306 Fonaments del Dret 2650 Fonaments de Dret Social 
1330 Introducció al Dret Laboral 2651 Dret del Treball i de la Seguretat Social 
1307 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 2652 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 
1308 Psicologia General i Evolutiva 2653 Psicologia Bàsica 
1323 Psicologia Social 2660 Psicologia Social 
1324 Salut Pública i Treball Social 2670 Salut Pública i Treball Social 
1309 Introducció a la Sociologia 2654 Introducció a la Sociologia 
1322 Estructura Social Contemporània 2697 Estructura Social Contemporània 
1322 Estructura Social Contemporània 2682 Estructura Social Contemporània 
1326 Política Social 2655 Política Social 
1310 Serveis Socials I 2656 Serveis Socials I 
1318 Serveis Socials II 2663 Serveis Socials II 
1327 Serveis Socials III 2671 Planifiació dels Serveis Socials 
1311 Introducció al Treball Social 2657 Introducció al Treball Social 
1312 Tècniques d’Intervenció en el Treball  Social 2658 Metodologia de la Intervenció en Treball Social 
1319 Treball Social de Casos I 2664 Treball Social de Casos I 
1328 Treball Social de Casos II 2672 Treball Social de Casos II 
1331 Treball Social de Grup 2665 Treball Social de Grups 
1329 Treball Social Comunitari 2673 Treball Social Comunitari 
1319 Treball Social de Casos I 2666 Pràctiques de Treball Social I 
1329 Treball Social Comunitari 2674 Pràctiques de Treball Social II 
1320 Treball Social Institucional 2659 La Relació Assistencial en el Treball Social 
1337 Ètica Social 2667 Ètica i Deontologia del Treball Social 



1334 Psiquiatria i Psicopatologia 2677 Psicopatologia 
1315 Introducció a l’Economia 2680 Economia dels Serveis Socials 
1335 Pedagogia Social 2676 Pedagogia Social i Treball Social 
1314 Estadística 4507 Estadística 
1316 Sociologia de la Població 1145 Geografia de la Població 
1321 Treball Social i Planificació 2668 Planificació i avaluació Social 
1325 Antropologia Social 2662 Antropologia Social 
 
 
 
Especificacions del pla d’estudis de Diplomat en Treball Social: 
S’atorguen per equivalència crèdits de lliure configuració a: 
—Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (màxim 14 crèdits) 
Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini. 
 


