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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21915 - Teoria i Models del Treball Social Comunitari
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 20, 2S
Període d'impartició Segon 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 13:30h Dimarts 24/09/2013 21/01/2014 BG 07Miguel Ángel Oliver Perelló
mangel.oliver@uib.es 12:00h 13:30h Dijous 20/02/2014 05/06/2014 BG 07

16:00h 17:00h Dimarts 24/09/2013 21/01/2014 BG07Carlota Socias Puyol
carlota.socias@uib.es 16:00h 17:00h Dijous 20/02/2014 05/06/2014 BG07

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Obligatòria Segon curs Grau
Doble titulació: Grau d'Educació Social i Grau de Treball Social Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

L'assignatura Teoria i models de Treball Social Comunitari forma part del mòdul Treball Social: conceptes,
mètodes, tècniques i aplicacions, conformat per les matèries, Fonaments del Treball Social; Mètodes, models
i tècniques de Treball Social; Habilitats socials i de comunicació del Treball Social; Investigació, diagnòstic
i avaluació del Treball Social

Específicament, aquesta assignatura forma part de la Matèria: Mètodes, models i tècniques de Treball Social,
que està vinculat amb continguts i competències específicament lligats al perfil professional i que en relació
amb l'estructura dels estudis es situa dins d'un segon graó , on si en el primer s'han desenvolupat coneixements
bàsics sobre els problemes fonamentals amb els quals la disciplina desenvolupa la seva activitat, en aquest
segon graó es delimita el context específic en el qual els professionals desenvolupen la seva activitat.

La matèria està constituïda per 11 assignatures obligatòries, la docència de les quals se situa en segon, tercer
i quart curs del Grau de Treball Social, i per 10 assignatures optatives de 3 crèdits ECTS, a realitzar durant
el segon semestre del quart curs. Si l'assignatura Teoria i Models de Treball Social Comunitari, se situa en
un segon graó dins de l'estructura del pla d'estudis, en un últim graó on es desenvolupen coneixements sobre
destreses, procediments i tècniques que l'activitat professional desenvolupa, es situa l'assignatura Processos
i Tècniques del Treball Social Comunitari, de 6 crèdits ECTS, i que necessàriament estarà coordinada amb
l'assignatura Teoria i Models de Treball Social Comunitari.

Dins de la disciplina de Treball Social i per a la formació de futurs treballadors socials, resulten fonamentals
les aportacions del Treball Social Comunitari per a l'abordatge de situacions socials col•lectives mitjançant el
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desenvolupament de processos organitzatius. L'assignatura pretén l'aproximació de la intervenció del Treball
Social en la seva dimensió comunitària contribuint així al desenvolupament del perfil professional oferint a
l'alumnat el coneixement dels diferents models teòrics per al treball comunitari.

Aquesta matèria desenvolupa coneixements i habilitats que permeten identificar els trets específics del
Treball Social Comunitari, les característiques significatives de les modalitats d'intervenció comunitària i els
diferents models que han contribuït a la formació teòric pràctica del treball Social Comunitari. Possibilita
reflexionar entorn del terme comunitat, en relació amb els elements que van possibilitar l'inici del treball
social comunitari i sobre les eines i enfocaments metodològics per dur a terme accions de treball comunitari.
En referir-nos a les accions del professional en aquesta matèria ens referim majoritàriament a accions que
signifiquen conscienciació, organització i la generació d'estructures en la comunitat, buscant el canvi i la
transformació de l'entorn de manera conjunta amb les persones de les poblacions a les quals ens dirigim.

L'assimilació de conceptes, models teòrics i mètodes del Treball Social Comunitari es realitzarà buscant
integrar els mateixos en relació als coneixements ja adquirits en altres matèries afins del Grau, relacionant
la teoria i la pràctica i oferint la comprensió de la dimensió comunitària com a integradora de les dimensions
individual i grupal en la intervenció del Treball Social

Requisits

Essencials
No existeixen requisits específics per cursar aquesta assignatura pel que fa a coneixements i habilitats. Si
es requereix per part de l'alumne, participació activa i actitud oberta per respectar el diferent, interès a
desenvolupar valors de cooperació i negociació que possibilitin el treball en equip i disponibilitat per a la
formulació de judicis sobre els models teòrics.

Recomanables
Tenir cursada l'assignatura Teoria i Història del Treball Social

Competències

El conjunt de la matèria Mètodes, Models i Tècniques de Treball Social està vinculada a 10 competències,
de les quals 3 estan associades directament a l'assignatura Teoria i models de Treball Social Comunitari.

Específiques
1. 1. C7 Capacitat d’establir relacions professionals, identificat necessitats, problemes, dificultats i

conflictes, amb l’objectiu d’identificar la forma més adient d’ intervenció. 2. C8 Capacitat d’ interactuar
amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats aplicant els mètodes, models, estratègies
i tècniques de Treball social. 3. C6 Capacitat de preparar, produir, implementar i avaluar els plans i
projectes d'intervenció..

Genèriques
1. C1. Capacidad de conocimiento y comprensión de los fundamentos del comportamiento humano, las

diferentes etapas del ciclo vital y los elementos fundamentales de las relaciones entre las personas y sus
entornos, así como los problemas y conflictos que se derivan de ellas. C2. Capacidad de comprensión
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y análisis las estructuras sociales del mundo actual, de los procesos de cambio y los efectos que las
desigualdades sociales desencadenan sobre las personas, las familias y las comunidades..

Continguts

Els continguts de l’assignatura s’organitzen en blocs als quals s'afegeixen articles i annexes dels distints
temes que s'inclouen també com a material de l'assignatura

Continguts temàtics
BLOC I. EL TREBALL SOCIAL COMUNITARI EN LA DISCIPLINA DEL TREBALL SOCIAL

TEMA 1: TREBALL SOCIAL I TREBALL SOCIAL COMUNITARI: CONSIDERACIONS
TEÒRIQUES I METODOLÒGIQUES.

TEMA 2: EL TREBALL COMUNITARI I LA SEVA DELIMITACIÓ. CONSTRUCCIÓ
TEÒRIC-CONCEPTUAL DEL TREBALL SOCIAL COMUNITARI

BLOC II. SOCIETAT I COMUNITAT . ORÍGENS I DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
SOCIAL COMUNITARI

TEMA 3: APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE COMUNITAT. SOCIETAT I COMUNITAT.

TEMA 4: DE L’ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT AL DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

TEMA 5: CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TEMA 6: MOVIMENTS SOCIALS I VOLUNTARIAT

BLOC III. OBJECTIUS I BENEFICIS DEL TREBALL SOCIAL COMUNITARI. TIPOLOGIES I
MODELS

TEMA 7: BENEFICIS DEL TREBALL SOCIAL COMUNITARI.

TEMA 8: ELS REFERENTS TEÒRICS PER A L’ACCIÓ. PRINCIPALS MODELS
D’INTERVENCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

ANNEXOS. ARTICLES I CAPÍTOLS QUE COMPLEMENTEN EL TRACTAT EN ELS
DISTINTS TEMES I QUE S’INCLOUEN COM A MATERIAL DE L’ASSIGNATURA.

Metodologia docent

La metodologia utilitzada combinarà les activitats presencials amb les no presencials. Les presencials es
dividiran en classes teòriques i classes pràctiques. Les classes teòriques són d'assistència voluntària però
recomanable ja que amb elles s'aprofundirà en els continguts de la matèria i es facilitarà la seva comprensió
a través d'exemples i d'anàlisis conjunts, on es destaquin els aspectes més importants de l'assignatura. En
aquest sentit l'alumne ha de tenir en compte que el dossier que es facilita amb els continguts teòrics de
l'assignatura, representa únicament una part del material de la mateixa. Els continguts s'amplien a les classes
amb el que explica el professor a través del power point (que no es penjarà a campus extens) i/o amb articles
i material annexe que es posarà a disposició de l'alumnat. Tot això s'inclou com a matèria d'examen. També
entrarà a formar part de la matèria d'examen el que s'expliqui als seminaris que es realitzin dins l'assignatura.

Les classes teòriques consistiran en exposició de continguts mitjançant presentació o explicació, impartides
pel professor, debats i anàlisis de temes diversos relacionats amb l'assignatura, i on es procurarà la
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comprensió dels continguts teòrics de la mateixa a través d'exemples d'experiències i amb la participació
imprescindible de l'alumnat, en un total de 13 sessions de classes teòriques.

En l'horari de les classes teòriques es realitzaran també els seminaris on hi participaran diferents professionals
de l'àmbit dels serveis socials amb experiència en acció comunitària. Tot i que la qualificació de l’activitat
a realitzar en relació a aquestes sessions s’ubica dins els continguts pràctics, aquestes es duran a terme al
grup gran atès que aquests professionals no poden acudir a cada un dels diferents grups de pràctiques. Si bé
es preveu que es duguin a terme dos seminaris, sent obligatòria l'assistència als dos, el treball a lliurar per
l'alumne (l'informe amb guió previ facilitat pels professors), només s'ha de realitzar d'un dels dos.

En les classes pràctiques es requereix una assistència obligatòria del 80%. L'assignatura no compta amb
itinerari no presencial. En les classes pràctiques es desenvoluparan activitats d'aplicació dels coneixements
adquirits en les classes teòriques, consistents en la identificació a través de les experiències pràctiques,
d'aspectes com: el desenvolupament social com a objectiu dels projectes d'acció comunitària, la participació
dels diferents agents de la comunitat en les accions que es desenvolupen i impacte del treball social
comunitari en les diferents dimensions de la comunitat.

Tant les classes teòriques com les pràctiques comptaran amb un sistema específic d'avaluació, que l'alumne
treballarà individualment o en grup.

Les activitats de caràcter no presencial consistents en la preparació de seminaris, lectures o realització de
treballs o informes de comprensió i anàlisi de les lectures facilitades, per exposar en classe o lliurar al
professor, tindran l'objectiu de posar a l'estudiant en la situació d'aplicar alguns dels coneixements adquirits
en les activitats presencials.

Tant els seminaris com el treball grupal no són recuperables. Per a fer la mitjana de notes de totes les parts
de l'assignatura s'exigeix tenir com a mínim un 5 de l'examen i en el cas dels seminaris haver assistit als dos.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Seminaris sobre
experiències de
Treball Social
Comunitari.

Grup gran (G) Es realitzaran 2 sessions a les quals assistiran professionals que participen
de projectes i accions comunitàries, amb característiques diferents entre
elles i les iniciatives de les quals sorgeixen tant a través d'entitats socials
com de l'administració pública. L'objectiu és que els alumnes identifiquin
els diferents aspectes de la intervenció comunitària exposats en les classes
teòriques. El que s'exposi asl seminaris entrarà a formar part de la matèria
d'examen.

Classes teòriques Teoria sobre la
comunitat, orígens,
desenvolupament
i models teòrics
del Treball Social
Comunitari

Grup gran (G) L’ objectiu és aportar a l’alumne coneixements específics mitjançantel
temari, els seus annexos i el que s'amplii amb las classes presencials
(debats, anàlisi conjunt amb els alumnes i ampliacions de la informació
mitjançant presentacions en p.point). En total es desenvoluparan 13
sessions d'aquest tipus.

Classes pràctiques Exposició i debat Grup mitjà (M) Consisteix en l'exposició – en format ppt -, per part de cada grup d'alumnes
de l'anàlisi que realitzin sobre experiències de treball comunitari.

Classes pràctiques Projecció pel·lícula Grup mitjà (M) Projecció d'una pel·lícula relacionada amb els continguts que es tracten en
l'assignatura.

Classes pràctiques Seguiment de les
activitats de treball
no presencial.

Grup mitjà (M) Orientació, seguiment i avaluació amb atenció personalitzada per part
del professor del procés d’aprenentatge de l’alumne, en relació al treball
grupal.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració d’un informe
sobre una pel•lícula

Elaboració d’un informe individual sobre la pel•lícula projectada en l’assignatura i on
els alumnes hauran de relacionar els aspectes reflexats en la projecció amb els continguts
teòrics de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del temari Estudi i aprenentatge conceptual dels principals aspectes explicats en les classes
teòriques i en les lectures del temari.

Estudi i treball
autònom individual

Informe sobre seminaris L’alumne elaborarà individualment un informe amb guió previ facilitat pels profesors
sobre un dels dos seminaris que es realitzin a l'assignatura, tot i que serà obligatòria
l'assistència als dos per a poder obtenir una nota d'aquesta activitat.

Estudi i treball
autònom en grup

Elaboració d’un treball
sobre una experiència de
treball comunitari

Elaboració d'un treball per part dels alumnes organitzats en grup, sobre exemples
d'experiències de treball comunitari facilitades pels professors i a partir d'un guió previ.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Aquesta assignatura estarà a la disposició de l'alumne a través de Campus Extens, per la qual cosa
es recomana des d'un principi la utilització d'aquesta plataforma per a un correcte seguiment del
desenvolupament de l'assignatura. A l'inici del semestre estaran a la disposició dels alumnes a través de la
plataforma UIB digital les dates de realització de les proves d'avaluació contínua i dates de lliurament dels
treballs.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Seminaris sobre experiències de Treball

Social Comunitari.
5 0.2 3.33

Classes teòriques Teoria sobre la comunitat, orígens,
desenvolupament i models teòrics del
Treball Social Comunitari

39 1.56 26

Classes pràctiques Exposició i debat 10 0.4 6.67
Classes pràctiques Projecció pel·lícula 2 0.08 1.33
Classes pràctiques Seguiment de les activitats de treball no

presencial.
4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %
Estudi i treball autònom individual Elaboració d’un informe sobre una

pel•lícula
4 0.16 2.67

Estudi i treball autònom individual Estudi del temari 60 2.4 40
Estudi i treball autònom individual Informe sobre seminaris 4 0.16 2.67
Estudi i treball autònom en grup Elaboració d’un treball sobre una

experiència de treball comunitari
22 0.88 14.67

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

Seminaris sobre experiències de Treball Social Comunitari.

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Es realitzaran 2 sessions a les quals assistiran professionals que participen de projectes i accions

comunitàries, amb característiques diferents entre elles i les iniciatives de les quals sorgeixen tant a través
d'entitats socials com de l'administració pública. L'objectiu és que els alumnes identifiquin els diferents
aspectes de la intervenció comunitària exposats en les classes teòriques. El que s'exposi asl seminaris
entrarà a formar part de la matèria d'examen.

Criteris d'avaluació S’avaluarà la capacitat d’identificar els diferents aspectes de la intervenció comunitària de les experiències
exposades a classe en relació amb els continguts teòrics treballats a l’assignatura.
L’assistència als seminaris és obligatòria per a poder computar la nota corresponent a aquesta activitat
(informe), en el conjunt de l'assignatura.
Aquest informe comptarà amb unes normes i un guió específic per a la seva elaboració.

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

Teoria sobre la comunitat, orígens, desenvolupament i models teòrics del Treball Social Comunitari

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció L’ objectiu és aportar a l’alumne coneixements específics mitjançantel temari, els seus annexos i el que

s'amplii amb las classes presencials (debats, anàlisi conjunt amb els alumnes i ampliacions de la informació
mitjançant presentacions en p.point). En total es desenvoluparan 13 sessions d'aquest tipus.

Criteris d'avaluació S’avaluarà la capacitat per respondre amb precisió a les preguntes relacionades amb els continguts teòrics del
dossier i els seus annexes, els explicats a classe (p.point), i el tractat als seminaris.

Percentatge de la qualificació final: 45% per l'itinerari A
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Exposició i debat

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Consisteix en l'exposició – en format ppt -, per part de cada grup d'alumnes de l'anàlisi que realitzin sobre

experiències de treball comunitari.
Criteris d'avaluació S'avaluarà de l'elaboració i presentació del p.point a realitzar per l'alumne: la seva qualitat i adequació al

projecte i l'exposició oral

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

Elaboració d’un informe sobre una pel•lícula

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Elaboració d’un informe individual sobre la pel•lícula projectada en l’assignatura i on els alumnes hauran

de relacionar els aspectes reflexats en la projecció amb els continguts teòrics de l'assignatura.
Criteris d'avaluació S’avaluarà la capacitat d'identificació de l'alumne dels aspectes reflectits en la pel•lícula que es relacionen

amb els continguts teòrics de la matèria.
L'assistència a la projecció de la pel•lícula és obligatòria, i per tant en cas de suspendre’ls o no poder assistir
s'haurà d'acudir a la convocatòria de setembre.
Aquest informe comptarà amb unes normes i un guió específic per a la seva elaboració.

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

Elaboració d’un treball sobre una experiència de treball comunitari

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball per part dels alumnes organitzats en grup, sobre exemples d'experiències de treball

comunitari facilitades pels professors i a partir d'un guió previ.
Criteris d'avaluació S'avaluarà l'anàlisi realitzat per l'alumne sobre les diferents parts del projecte o experiència comunitària, la

contextualització dels diferents apartats (i el seu aprofundiment), la presentació ordenada dels continguts, la
capacitat per treballar en equip i la utilització de llenguatge tècnic.

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

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BARBERO, J. M Y CORTÈS, F. (2005). Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid.
Alianza Editorial.
CARMONA, M. y REBOLLO O. Guia operativa d’Acció Comunitària (2009). Acció Social i Ciutadania.
Ajuntament de Barcelona.
LILLO, NIEVES Y ROSSELLÓ, ELENA. (2001). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Madrid.
Ed. Narcea
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