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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTICUM I

Codi 101722

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació MIRANDA RUCHE, FRANCISCO JAVIER

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i/o castellà

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BARBERÀ RUBIÓ, NÚRIA nuria.barbera@udl.cat 3,6

ITURRALDE MUÑOZ, RAQUEL raquel.iturralde@udl.cat 3,6

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat 0

NAVARRO EZQUERRA, JOSEP
LLUIS

joseluis.navarro@udl.cat 5,2

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprehendre correctament el funcionament d’una institució de serveis socials mitjançant l’observació directa i
la recerca d’altres fonts d’informació, ja siguin bibliogràfiques, documentals, entrevistes o recursos en línia.
(2,7)
ampliar l’esmentada informació a l’àmbit en el qual desenvolupa la seva acció la institució estudiada.
Situar en el context general la institució i l’àmbit estudiat. (1,3)
Elaborar un informe escrit on es descriuen extensament els resultats del treball realitzat. (4,5,6)
Realitzar una presentació oral de l’informe. (5). 

Competències

CG2: Mostrar capacitat d’organització i planificació.

CG3: Desenvolupar capacitate per la resolució de problemes i presa de decisions.

CG5: Mostrar habilitats en les relacions interpersonals

CG7: Exercir un aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions

CT3: Utilitzar  les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació.

CE3:Comprendre críticament els models d'intervenció en treball social

CE4  Saber aplicar els mètodes y tècniques del treball social en els diferents àmbits i camps d'intervenció. 

CE5: Conéixer els mecanismes per fer conscients als ciutadans dels seus drets i motivar-los per prendre
decisions fonamentals

CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.

Continguts fonamentals de l'assignatura
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Presa de contacte directe amb la realitat on es desenvolupa la intervenció del treballador social.
Descobrir, analitzar i comprendre el context i els processos d’intervenció social en companyia d’un
treballador del camp social.
Conèixer l’àmbit d’intervenció de la institució. 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’alumne realitzarà un total de 600 hores formatives (24 crèdits), distribuïdes de la següent forma:

 

Activitats presencials (70%) 90 hores Pràctiques de camp

 15 hores Supervisió Facultat

 

Activitats no presencials (30%)
45 hores   Recerca informació
                   Redacció informe final

Sistema d'avaluació

40% Pràctiques de camp

20% Participació activa en les sessions de supervisió

40% Informe final  (25% Document. 10% Debat)
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