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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21904 - Teoria i Història del Treball Social
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 20, 1S, GTSO(Campus Extens)
Període d'impartició 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

María Amparo Cánovas Sotos

maria.canovas@uib.es

19:00h 20:00h Dimarts 26/09/2011 29/06/2012 AB06 RAMON

LLULL

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Obligatòria Primer curs Grau

Contextualització

L'Assignatura 'Teoria i Història del Treball Social ' s'enquadra dins la matèria 'Fonaments del Treball Social',
la qual s'integra dins el mòdul ' Treball Social: conceptes , mètodes teoria i aplicacions', sens dubte, el mòdul
central dels estudis que dona identitat a L'especialitat del Grau.

Te un caràcter introductori i teòric relacionat amb el conjunto de la disciplina i la professió: Què es el Treball
Social, com neix, que pretén, quin lloc ocupa a la divisió social del treball i les professions, amb qui treballa,
quines teories assumeix, quins procediments utilitza, quins criteris ètics i deontològics regulen la pràctica.
Es tracta, dons, d'una assignatura panoràmica que pretén centrar, al començament de la carrera, que entenem
per a Treball Social.

Pretén oferir als estudiants les bases conceptuals per entendre els fonaments teòrics, històrics, deontològics
i procedimentals de la disciplina, identificant els subjectes implicats en les relacions d'ajuda professional,
els rols desenvolupats el/la Treballador/ra social i els contextes d'intervenció possible en el marc de les
organitzacions prestadores de serveis, amb la intenció de clarificar l'objecte i el sentit de les intervencions
orientades al canvi. Aquests elements són eixos transversals al llarg de les assignatures específiques de la
titulació.

Requisits

La formació ha estar orientada a preparar professionals per a la intervenció social amb una comprensió dels
processos socials, el canvi social, en definitiva el comportament humà. Els alumnes comprendran la natura
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del treball Social com a professió i com a disciplina científica. Aconseguir aplicar els valors, normes etiques,
tenir en compte el codi deontològic en el seu que fer professional.

Recomanables

Perfil d'ingrés recomanat.
I) Qualitats Psicològiques
a) Capacitat de tenir tolerància: els futurs treballadors/es socials es veuran freqüentment obligats a treballar
amb persones i situacions determinades per la desigualtat, el conflicte, al injustícia, problemes de salut i/o
els mals tractaments. Situar-se inicialment en un posició en la que es jutja als membres del conflicte resta
objectivitat i possibilitats d’una intervenció eficaç. En conseqüència la tolerància ha de ser una qualitat
present en els que volen formar-se com a treballadors/es socials.
b) Capacitat de mantenir l’equilibri personal: moltes de les situacions en les que es precisa intervenir, venen
marcades per situacions d’urgència, de crisi personal i/o familiar dels clients. Mostrar-se com un professional
equilibrat, permet mantenir una relació professional eficient i no veure’s excessivament influït per l’estrès
que provoquen les situacions que pateixen les persones amb les que es treballa.
c)Capacitat de fer-se càrrec del malestar de l’altre: els professionals del Treball Social han de relacionar-
se amb persones, famílies i grups que manifesten situacions de dificultat psicosocial que generen malestar i
dolor. Una de les principals eines de treball dels professionals es el desenvolupament de la relació d’ajuda.
Sols quan es fa càrrec del malestar de l’altre, es dona l’oportunitat de comprendre que es el que li està succeint
i, en conseqüència, començar a desenvolupar un procés de canvi. Les persones que no poden fer front al
malestar de les persones que atenen tindran una important dificultat per desenvolupar relacions d’ajuda.

II) Capacitat de relació interpersonal. Les persones que opten per cursar els estudis de Treball Social,
han de considerar sèriament que una de les principals eines de treball serà la relació que establiran amb els
clients. Capacitat bàsica de relació interpersonal i comunicació son requisits bàsics i indispensables per a
l’exercici de la professió.

III) Capacitat d’anàlisi i observació. La comprensió i l’anàlisi del llenguatge verbal i no verbal, així
com la capacitat per analitzar situacions de relació interpersonal des d’una perspectiva de la complexitat,
fonamentalment per als estudiants de Treball Social. En nombroses ocasions, les situacions problemàtiques
que experimenten els clients no son evidents o es troben amagades rere necessitats immediates, situacions
d’urgència o crisi.

IV) Sensibilitat. Interès i sensibilitat per les relacions humanes y les conductes, interès per les capacitats de
les persones y els entorns, per la capacitat de creixement i desenvolupament i interès per la justícia social
y col•lectiva.

Competències

S’entén com a competència la combinació de coneixements, habilitats (intel•lectuals, manuals, socials,
etc.), actituds i valors que capacitaran a l’estudiant a afrontar amb garantia la resolució de problemes o la
intervenció en un assumpte en un context acadèmic, professional o social determinat.
L’assignatura de Teoria i Història del Treball Social pretén iniciar el desenvolupament de dues competències
fonamentals del perfil professional, les quals aniran ampliant-se en matèries dels següents cursos.

Específiques

1. C7. Capacitat d’establir relacions professionals, identificant necessitats, problemes, dificultats i
conflictes, amb l’objecte d’identificar la forma més adequada d’intervenció. C22. Capacitat de
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gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexes identificant-los i dissenyat estratègies de
superació i reflexionant sobre els seus resultats..

Genèriques

1. 1.- Comprendre críticament la natura del Treball Social com a professió i com a disciplina i, les
relacions amb les diverses ciències socials. 2.- Conèixer els principals elements de la història del
Treball Social i les tendències actuals. 3.- Conèixer les principals corrents teòriques constitutives
del Treball Social com a disciplina. 4.- Identificar els principals grups de persones ateses, els nivells
d’intervenció, els contexts d’intervenció i la relació entre ells. 5.- Comprendre i iniciar l’aplicació de
l’enfocament metodològic fonamental. 6.- Conèixer i comprendre els diversos perfils professionals, així
com els rols i les funcions assumides en el desenvolupament de la pràctica professional. 7.- Aplicar la
base de valors, les normes ètiques i el codi deontològic de la pràctica del Treball Social i de seguir-los i
analitzar críticament els casos en els que sorgeixen dilemes ètics..

Continguts

Els alumnes adquiriran uns coneixements sobre els orígens del Treball social, entendre les diferents
teories que la conformen com a disciplina, així com els diferents models d'intervenció. Entendre el procés
metodològics que es desenvolupa en la práctica professional així com els diferents perfils professionals.

Continguts temàtics

Bloc 1. TREBALL SOCIAL: NATURA I CONCEPTES FONAMENTALS

Tema 1. Definició de Treball Social
Definició de treball social. la persona com a sistema.

Tema 2. Anàlisi conceptual
anàlisi de conceptes relacionats amb treball social.

Tema 3. Treball social com a disciplina científica
Fonaments científics i epistemològics. La relació amb altres disciplines. Praxis professional

Tema 4. Finalitats, objecte i subjecte del Treball Social
Concepte de canvi, Subjecte i nivells d'intervenció

Bloc 2. HISTÒRIA DEL TREBALL SOCIAL.

Tema 1.. Antecedents i Precursors.
Des de les primeres formes d’assistència i beneficència a la professionalització. Del Treball
Social tradicional a la situació actual.

Tema 2. Història del Treball Social a Espanya
Etapes del desenvolupament de la professió a partir de 1930 fins a l’actualitat. Dificultats i
avanços. Reflexions sobre la intervenció professional: el professional com a primer recurs, les
capacitats dels clients i les potencialitats del sistema d’ajuda.

Bloc 3. MODELS D’INTERVENCIÓ

Tema 1. Models d’Intervenció en Treball Social.
Teoria i models. Concepte de model. Models d’intervenció: psicodinàmic, modificació de
conducta, d’intervenció en crisi, centrat en la tasca i sistèmic.

Tema 2. Clients i tipus de relació.
Concepte de client. Tipus de clients. La relació entre el client i el treballador/a social.



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 21904 - Teoria i Història del Treball

Social

Grup Grup 20, 1S, GTSO

Guia docent A

Idioma Català

4 / 9

Data de publicació: 07/07/2011
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Tema 3. Contexts i Metacontextes
Contextes professionals. Categories de contextes. Metacontextes

Bloc 4.. L ENFOCAMENT METODOLÒGIC

Tema 1. Etapes del procediment.
1.Primera etapa: coneixement- moment descriptiu. 2.Segona etapa: anàlisi de la situació-
moment avaluador. 3. Tercera etapa: planificació- moment decisori. 4.Quarta etapa: realització
del projecte acordat- moment d’acció operativa. 5.Quinta etapa: verificació dels resultats i
finalització. Moment avaluador.

Bloc 5. PERFIL I ÈTICA PROFESSIONAL

Tema 1. l’Etica del Treball Social
Valors, normes ètiques i Codi Deontològic de la pràctica professional. Transdisciplinarietat.
Rols i funcions dels diversos perfils professionals. Camps de la pràctica i nous perfils
professionals

Tema 2. Responsabilitat i Ètica professional
Valors, normes ètiques i Codi Deontològic de la pràctica professional.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Explicació Teòrica Grup gran (G) Presentació y exposició dels continguts de l'assignatura per part de la
professora amb la finalitat de plantejar els nuclis principals objecte
d'estudi, els quals seran complementats per els estudiants a través
de consultes de fonts bibliogràfiques i documentals. Es procurarà el
desenvolupament paradigmàtics per a la connexió amb la pràctica.

Classes teòriques Seminari de treball
en Equip

Grup gran (G) Conèixer els diferents perfils professionals que formen part dels equips
interdisciplinars en diferents serveis: relacions, similituds, conjuncions i
conflictes. Conèixer experiències reals de treball en equip. Experimentar
amb exercicis simulats de situacions de treball en equip

Classes teòriques Seminari sobre el
Codi Deontològic

Grup gran (G) Conèixer els principis i valors que impregnen la pràctica del Treball Social.
Estudiar el codi Deontològic Internacional de la Professional. Debatre i
resoldre situacions pràctiques, derivades de dilemes problemes i conflictes
ètics fonamentals. El seminari es desenvoluparà mitjançant l'estudi de
documents bàsics i la seva discussió dintre de l'aula en petits grups. Es
realitzaran exercicis de resolució de casos pràctics lligats a problemes de
caràcter ètic: confidencialitat, autodeterminació,...etc.

Classes pràctiques Sessions pràctiques Grup mitjà (M) Classes pràctiques:Les sessions s’estructuren a partir de dramatitzacions,
treballs en petits grups, anàlisi de casos, exercicis escrits, tenint en compte
els continguts abordats a les classes teòriques i els seminaris i tallers amb la
finalitat de posar en relació la teoria i la pràctica i, aconseguir els resultats
d’aprenentatge associats a la matèria.

Avaluació Examen Grup gran (G) Avaluació: Examen global de tota la part teòrica. Consistirà en una prova
tipus test.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectures obligatòries y
síntesi operativa posterior

Es proposarà la lectura obligatòria de 4 textos de diferents autors sobre el procés
metodològic en Treball Social. Per a posteriorment, presentar un treball individual.

Estudi i treball
autònom individual

Preparar unitats
didàctiques

L'alumne/a haurà de complementar la informació facilitada en les classes teòriques amb
les fonts documentals suggerides per aprofundir en els continguts de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom en grup

Recerca d'informació i
documentació.

L'estudiant haurà de fer recerca de fonts documentals, informació... per a la realització
de determinades activitats presencials i no presencials.

Estudi i treball
autònom en grup

Registre i reflexió de les
sessions pràctiques.

Confeccionar un registre diari del treball en les s classes pràctiques en grup o individual
si s'opta per la via no presencial.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Explicació Teòrica 7 0.28 4.67

Classes teòriques Seminari de treball en Equip 20 0.8 13.33

Classes teòriques Seminari sobre el Codi Deontològic 8 0.32 5.33

Classes pràctiques Sessions pràctiques 23 0.92 15.33

Avaluació Examen 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Lectures obligatòries y síntesi operativa

posterior

20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom individual Preparar unitats didàctiques 25 1 16.67

Estudi i treball autònom en grup Recerca d'informació i documentació. 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom en grup Registre i reflexió de les sessions

pràctiques.

35 1.4 23.33

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 la 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

Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants.
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Per valorar que l’estudiant ha adquirit les competències previstes es realitzaran activitats d’avaluació
continua, les quals es concretaran en el cronograma de l’assignatura. Cada activitat es puntuarà amb un
màxim de 10 punts, i obtenir un 5 per estar aprovat cada una de les activitats i en conseqüència fer mitja
per a la qualificació final.
Es considerarà justificada la falta d’assistència obligatòria a les sessions pràctiques i seminaris així com la
no entrega dels treballs en les dates acordades per els següents motius:
- Malaltia (prèvia presentació de justificant mèdic)
- Naixement, malaltia o mort d’un familiar fins a 3r grau de consanguinitat o afinitat.
- Situació psicosocial complexa que alumne/a i professor/a determinin.

Seminari de treball en Equip

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Conèixer els diferents perfils professionals que formen part dels equips interdisciplinars en diferents

serveis: relacions, similituds, conjuncions i conflictes. Conèixer experiències reals de treball en equip.

Experimentar amb exercicis simulats de situacions de treball en equip

Criteris d'avaluació Assistència obligatòria a les 4 de les 6 hores, + exercici pràctic escrit en grups de 5 sobre el treball en equip.

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

Seminari sobre el Codi Deontològic

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Conèixer els principis i valors que impregnen la pràctica del Treball Social. Estudiar el codi Deontològic

Internacional de la Professional. Debatre i resoldre situacions pràctiques, derivades de dilemes problemes

i conflictes ètics fonamentals. El seminari es desenvoluparà mitjançant l'estudi de documents bàsics i la

seva discussió dintre de l'aula en petits grups. Es realitzaran exercicis de resolució de casos pràctics lligats a

problemes de caràcter ètic: confidencialitat, autodeterminació,...etc.

Criteris d'avaluació Assistència obligatòria a les 4 de les 6 hores + exercici pràctic en

grups de 5 sobre el seminari del Codi Deontològic

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

Sessions pràctiques

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Classes pràctiques:Les sessions s’estructuren a partir de dramatitzacions, treballs en petits grups, anàlisi

de casos, exercicis escrits, tenint en compte els continguts abordats a les classes teòriques i els seminaris

i tallers amb la finalitat de posar en relació la teoria i la pràctica i, aconseguir els resultats d’aprenentatge

associats a la matèria.

Criteris d'avaluació A) 1.Assistència obligatòria + exercici escrit en grup ( registre de les sessions que contingui: descripció de

l’exercici, continguts teòrics relacionats i reflexions sobre els continguts. Un màxim de 23pàgines).

2. Descripció de la constitució del grup de treball així com una reflexió de la seva evolució.

B) Comprendrà els següents exercicis:

1. Glossari tècnic de 50 termes emprats en el llarg de les sessions pràctiques.

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

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Avaluació: Examen global de tota la part teòrica. Consistirà en una prova tipus test.

Criteris d'avaluació Examen global tipus test sobre el contingut de la matèria de l’assignatura.

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

Lectures obligatòries y síntesi operativa posterior

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es proposarà la lectura obligatòria de 4 textos de diferents autors sobre el procés metodològic en Treball

Social. Per a posteriorment, presentar un treball individual.

Criteris d'avaluació Es proposarà la lectura de 4 texts de diferents autors sobre el procés metodològic en Treball Social per

presentar posteriorment un treball individual.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

CAMPANINI, A. y LUPPI, F. (1991)
Servicio Social y Modelo Sistémico. Una nueva perspectiva para la práctica cotidiana.
Paidós. Barcelona.
COLETTI, Mauricio y LINARES, Juan Luis -Comp- (1997)
La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblemática.
Paidós. Barcelona.
COLOM MAGFRET, Dolors (2005)
Libro verde del Trabajo Social. Instrumentos de documentación técnica.
Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Madrid
DE LA RED, Natividad (1993)
Aproximaciones al Trabajo Social.
S. XXI. Madrid.
DE ROBERTIS, C. (1992)
Metodología de la Intervención en Trabajo Social.
El Ateneo. Barcelona.
ESCARTIN, M. J.y SUAREZ, E. (1995)
Introducción al Trabajo Social. Historia y fundamentos teórico - prácticos.
Aguaclara. Alicante.
ITUARTE TELLAECHE, A. (1992)
Procedimiento y proceso en Trabajo Social Clínico.
S.XXI. Madrid.
PAYNE, M. (1995)
Teorías contemporáneas en Trabajo Social. Una introducción crítica.
Paidós. Barcelona.
RUBI C (1991).
Introducción al Trabajo Social. Euge. Barcelona
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VISCARRET GARRO, Juan Jesús (2007)
Modelos y métodos de intervención en trabajo social
Alianza Editorial. Madrid 2007
VV.AA (2003)
Manual para el Trabajo Social de acompañamiento en los itinerarios de inserción.
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid.

Bibliografia complementària

Altres recursos

LA VERGÜENZA
Direcció i guió: David Planell.
País: Espanya.
Any: 2009.
Duració: 107 min.
Gènere: Drama.
SINOPSI
En Pep (Alberto San Juan) i Llúcia (Natàlia Mateo) no poden amb en Manu. Ho han intentat tot, però és
inútil: el nin que adoptaren fa quasi un any, la situació els hi ve gran, no poden fer-se amb ell i, decideixen
tornar-lo. Però es donen compte del preu que han de pagar si volen seguir endavant amb el seu pla.
JULIA
Direcció: Erick Zonca.
Països: França y USA.
Any: 2008.
Duració: 144 min.
Gènere: Drama, thriller.
SINOPSI
Júlia té 40 anys i és alcohòlica. És manipuladora, no es pot confiar en ella, mentidera compulsiva, insegura
baix una flamant façana. Entre glops de vodka i cites d’una nit, Júlia sobreviu amb petits treballs. Cada
vegada més tota sola, les úniques atencions que rep provenen del seu amic Mitch, que tracta d’ ajudar-la. Però
ella s’allunya a la vegada que l’alcohol va reforçant la idea de que la vida li ha repartit males cartes i ella no
té la culpa del desastre en s’ha convertit la seva vida. Preveu la perdició imminent i amb una trobada casual
amb na Elena, Júlia es convenç, moguda per el pànic i la seva situació econòmica, de cometre un acte violent.
UNA CIERTA VERDAD
Direcció i guió: Abel García Roure.
País: Espanya.
Any: 2008.
Duració: 136 min.
Gènere: Documental.
SINOPSI
Durant el període de quasi dos anys, les vides de cinc personatges, s’entrecreuen en l’entorn d’un hospital de
Salut Mental. Els cinc han vist o veuran severament alterades les seves capacitats de comprendre i percebre
la realitat; envaïts i desposseïts de tot allò que conforma la seva pròpia identitat com a persones. Seguint
l’estel d’aquestes històries íntimes, la pel•lícula ens porta a un viatge emocional i de coneixement a la recerca
de la llum. La pel•lícula manté el fil narratiu del relat humà que s’amaga rere tota malaltia mental.
“HAIRSPRAY”
Direcció: Adam Shankman.
País: USA.
Any: 2007.
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Duració: 117 min.
Gènere: Comèdia dramàtica, musical.
SINOPSI
Tracy Turnblad (Nikki Blonsky), una al•lota gran amb un gran pentinat i amb un cor encara més gran, te
una passió: ballar. El seu somni es aparèixer en el Show De Corny Collins, el programa de ball televisat
més ambicionat de Baltimore. Tracy pareix perfecta per el programa, a no ser per un problema no tan
petit: no hi cap. La seva figura generosa sempre la ha apartada dels grups de moda, cosa que li recorda
contínuament la seva excessivament protectora mare, Edna (John Travolta). Però això no detén a Tracy,
perquè si existeix alguna cosa que aquesta gran al•lota sap i, es que va néixer per ballar. Després de captivar
a Corny Collins (James Marsden) amb la seva interpretació, Tracy es guanya un lloc a l’espectacle i es
converteix immediatament en una sensació de la televisió, per a gran dolor de la princesa del show, Amber
Von Tussle (Brittany Snow), y de la seva, Velma (Michelle Pfeiffer).
“CRASH” (COLISIÓ)
Direcció: Paul Haggis.
Països: USA y Alemanya.
Any: 2004.
Durada: 100 min.
Gènere: Drama.
SINOPSI
"Crash (Col•lisió)" segueix la pista d’una trobada fugaç entre un grup de personatges de diferents races, que
lluiten per superar les seves pors a mida que entren i surten de les vides dels altres: un detectiu de policia
negre, amb una mare drogoaddicta i un germà desaparegut, dos lladres de cotxes que teoritzen contínuament
sobre la societat, un ocupat fiscal del districte i la seva irritable dona, un veterà policia racista (que te cura
del seu pare malalt) que no agrada al seu jove i idealista company, un exitós director de televisió i la seva
dona altiva, un immigrant persa que compra un arma, un serraller hispà i la seva filla petita, etc. En la zona
gris, entre el blanc i el negre, on tot el mon es víctima i agressor tots col•lisió durant les properes 36 hores.


