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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21911 - Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 20, 1S
Semestre Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:00h 14:00h Dimarts 07/02/2011 01/06/2011 Beatriu de

Pinós n2Josefa Cardona Cardona

jp.cardona@uib.es 09:00h 10:00h Dilluns 07/02/2011 01/06/2011 Beatriu de

Pinós n2

Margarita Serrano Gual

m.serrano@uib.es

18:00h 19:00h Dilluns 27/09/2010 27/06/2011 2 beatriu

de pinos

María Consuelo Vaño Piedra

c.vano@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Els professionals del Treball Social desenvolupen les seves funcions en una multiplicitats de situacions i
contextos. Tots ells tenen un denominador comú que es converteix condició necessària : el desenvolupament
d'una relació d ajuda. L assignatura que es presenta vol oferir els coneixements teòrics i els instruments
tècnics per a capacitar als estudiants en el desenvolupament de relacions d' ajuda, mitjançant la metodologia
de la intervenció en el Treball Social de Casos. Donat que es tracta d una assignatura de primer nivell, els
seus continguts tenen una intencionalitat transversal; els seus continguts seran utilitzats i aplicats a altres
matèries i en altres anys acadèmics.
Les finalitats de l'assignatura son les següents:

* Adquirir coneixements teòrics que permetin una reflexió sobre la naturalesa, la identitat i les funcions del
Treball Social de Casos.

* Introduir a l'estudiant en l'adquisició de coneixements teòrics sobre els diferents moments del procés
metodològic fent especial incidència en les primeres etapes per l'estudi d'un cas.

* Aprofundir teòricament en l'estudi de l'entrevista en el Treball Social de Casos a nivell individual així com
altres tècniques bàsiques per iniciar un procés d'ajuda.
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* Ajudar a l'estudiant en el procés d'integració de la teoria construint de forma conjunta, protocols per a la
intervenció que li facilitin un procediment rigorós i científic.

* Aprenentatge i entrenament d'habilitats pròpies del procés d'ajuda en el Treball Social de Casos en especial
incidència en els principis, valors i codi deontológic del Treball Social.

* Assaig de tècniques bàsiques i habilitats per dur a terme una entrevista de primer contacte i entrevistes per
l'estudi de la situació en el Treball Social de Casos a nivell individual.

* Entrenament metodològic per l'estudi i intervenció d'un cas
* Ajudar a l'estudiant a identificar els elements teòrics que guien la pràctica

Requisits

Recomanables

El Treball Social de Casos se situa en el centre històric de la professió i la disciplina. Els estudiants han de fer
un esforç per a comprometre's en la construcció dels seus propis recursos i responsabilitzar-se del seu propi
aprenentatge. L'assignatura requereix de compromís, estudi, esforç, creativitat i imaginació. No es tracta ja
d'aprendre per a aprovar, sinó d'aprendre per a exercir.

Competències

Específiques

1. L´assignatura contribuirà a l´assoliment de les següents competències: C7. Capacitat d'establir relacions
professionals, identificant necessitats, problemes, dificultats i conflictes, a fi d'identificar la forma més
adequada d'intervenció. C8. Capacitat d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i
comunitats aplicant els mètodes, models, estratègies i tècniques de treball social.

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. LA NATURALESA DEL TREBALL SOCIAL DE CASOS

Concepte, fites , objectius i funcions del Treball Social de casos. Els principis i valors.
Postulats filosòfics que regeixen el Treball Social de casos.

Tema 2. LA DIMENSIÓ METODOLÒGICA (I) EN EL TREBALL SOCIAL DE CASOS. FASE
D´ESTUDI

Estudi-inventigació: Estudi de la demanda, la relació entre demanda i necessitats . La definició
dels diferents contexts en relació a la demanda.Estudi de la situació: problemes i solucions.
Estudi dels elements relacionats amb el context ambiental i social.

Tema 3. EL PROCÉS D´AJUDA (I).
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La configuració del context d'intervenció en els primers encontres de la relació d'ajuda: 1)
Acollida inicial; 2) Escolta i ubicació de la demanda; 3) Comprensió de la situació problema ;
4) Concretar objectius i construïr un acord conjunt; 5) Deontologia, principis i valors; 6) La
construcció de l 'aliança d'ajuda i 7) La definició del contexte d'intervenció professional.

Tema 4. LES ESTRATÈGIES D´AJUDA.
Habilitats, tècniques i estratègies d'intervenció

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Clases Magistrals Grup gran (G) A través de les exposicions de continguts fetes per la professora i de la
discussió de les lectures fetes pels alumnes, es pretén que l'alumne analitzi
i comprengui els continguts bàsics de cada tema.

Classes teòriques Estudi de Casos Grup gran (G) Anàlisi de casos i visualització d'enregistrament de vídeo.

Classes pràctiques Laboratori Grup mitjà (M) Aprenentatge basat en problemes i estudi de casos mitjançant l'us de role-
playing i videogravació de la pràctica dels estudiants.

Classes pràctiques Tutories ECTS Grup mitjà 2 (X) Anàlisi i avaluació de les intervenció efectuades als role-playing i
gravades.

Avaluació Examen Grup gran (G) Per a avaluar l'adquisició de part de les competències relacionades amb
l'assignatura, es realitzarà un examen de resposta llarga.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de lectures i
temes per l'avaluació

A través de les explicacions de la professora i de l'anàlisi i estudi de les lectures, l'alumne
haurà de fer una assimilació comprensiva dels continguts de l'assignatura

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de lectures
per a la confecció de
protocols d´estudi i d
´intervenció

Lectures autònomes seleccionades per la professora destinades a oferir suport
documental per a la confecció dels protocols d'estudi i d'intervenció per a les sessions
de pràctiques

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració dels protocols
d´estudi i d´intervenció
per a les pràctiques

Disseny dels protocols d'estudi i d'intervenció

Estudi i treball
autònom individual

Desenvolupament d´un
cas

Desenvolupament propi del procés metodològic i d'ajuda del cas treballat a les sessions
pràctiques

Estudi i treball
autònom individual

Registres de les sessions
pràctiques

Registre guiat de cada una de les sessions pràctiques
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Autoavaluació Anàlisi i autoavaluació del propi assaig efectuat a la pràctica

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Clases Magistrals 17 0.68 11.33

Classes teòriques Estudi de Casos 14 0.56 9.33

Classes pràctiques Laboratori 24 0.96 16

Classes pràctiques Tutories ECTS 2 0.08 1.33

Avaluació Examen 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Preparació de lectures i temes per

l'avaluació

30 1.2 20

Estudi i treball autònom individual Preparació de lectures per a la

confecció de protocols d´estudi i d

´intervenció

30 1.2 20

Estudi i treball autònom individual Elaboració dels protocols d´estudi i d

´intervenció per a les pràctiques

10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual Desenvolupament d´un cas 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual Registres de les sessions pràctiques 8 0.32 5.33

Estudi i treball autònom individual Autoavaluació 2 0.08 1.33

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A continuacio s'indiquen les tècniques i els criteris que s'empraran per a avaluar l'assignatura, aixi com la
ponderació que permetrà calcular la qualificació final de cada alumne.

La qualificació final de l'assignatura es calcularà ponderant les qualificacions obtingudes en les diferents
activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura cal tenir totes les diverses avaluacions aprovades. Si l'alumne
no realitza o no lliura l'examen o el treball en grup en les dates previstes podrà fer-lo en una data alternativa
assenyalada per la professora, únicament en cas de malaltia, prèvia presentació d'un certificat mèdic.
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L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Per a facilitar aquest requisit, els estudiants tindran l'opció
de grups de pràctiques de horari de matí o tarde. Els estudiants que acumulin menys d'un 85% d'assistència
a les pràctiques, no podran superar l'assignatura, atès que les pràctiques no son recuperables.

Laboratori

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Aprenentatge basat en problemes i estudi de casos mitjançant l'us de role-playing i videogravació de la

pràctica dels estudiants.

Criteris d'avaluació A principi de curs l'estudiant haurà de signar un acord escrit d'assistència i participació per l'entrenament i

assaig amb casos que comporta un treball individual consistent en l'assaig --autoavaluació i supervisió de la

seva pràctica de casos ; el desenvolupament de protocols i els registres analitzats de les activitats efectuades

a les sessions de pràctica . L'estudiant, haurà d'assistir, com a mínim, al 85% de l'experimentació pràctica. .

La no participació activa en el rol de Treballador social , i la no entrega de la preparació de la sessió pràctica

equival a No Presentat

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Examen

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Per a avaluar l'adquisició de part de les competències relacionades amb l'assignatura, es realitzarà un

examen de resposta llarga.

Criteris d'avaluació Els criteris d'avaluacio? seran el grau de coneixement de la mate?ria, la claredat i la precisio? en l'exposicio?

dels continguts. L'examen es realitzara? en la data assenyalada en el peri?ode d'avaluacio? complementa?ria

i sera? recuperable en el peri?ode d'avaluacio? extraordina?ria.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Elaboració dels protocols d´estudi i d´intervenció per a les pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Disseny dels protocols d'estudi i d'intervenció

Criteris d'avaluació Es valoraran tants els coneixements i continguts reflectits com la presentació i cura del treball, bibliografia

presentada i la adequació del protocol al procés metodològic i d'ajuda.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Desenvolupament d´un cas

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Desenvolupament propi del procés metodològic i d'ajuda del cas treballat a les sessions pràctiques

Criteris d'avaluació L'avaluació es basarà en el seguiment correcte de la Guia de Desenvolupament de Casos, aportada per les

docents.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
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Registres de les sessions pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Registre guiat de cada una de les sessions pràctiques

Criteris d'avaluació L'avaluació es basarà en el seguiment i aplicació correcte de la Guia de Registre de Sessions Pràctiques,

aportada per les docents.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Autoavaluació

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Sistemes d'autoavaluació (Recuperable)
Descripció Anàlisi i autoavaluació del propi assaig efectuat a la pràctica

Criteris d'avaluació L'avaluació es basarà en el seguiment i aplicació correcte de la Guia d'Autoavaluació de la Pròpia Pràctica,

aportada per les docents.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària


