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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTICUM II

Codi 101723

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

24

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

24

Nombre de
grups

1

Coordinació JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN MANUEL

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
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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

JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN
MANUEL

ramon.julia@udl.cat 0

MARTIN MARTINEZ, ENCARNA encarna.martin@udl.cat 3

PELEGRI VIANYA, XAVIER xavier.pelegri@udl.cat 12

ROSELL FARRÉ, MARÍA JOSÉ mariajose.rosell@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Requisits previs per cursar Practicum II:

Practiques I

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer la realitat on ha intervingut, tant de la temàtica com de la institució.

Ser capaç d'analitzar situacions socials, interpretar-les, reflexionar i prendre decisions.

Conèixer els indicadors de risc, detectar-los i actuar segons el procediment de la entitat.

Saber aplicar les tècniques i procediments de la intervenció, entre els quals:

Entrevistes: preparació, realització i avaluació
Visites domiciliàries: observació, realització, anàlisi i valoració, registre de la observació.
Saber emprar la documentació adequada: informe social, història social, acta de reunió, etc.
Plans de treball individuals i familiars.
Saber preparar i dissenyar projectes grupals i comunitaris.

Competències

CG2: Mostrar capacitate d’organització y planificació

CG3: Desenvolupar la capacitate de resoldre problemes i pressa de decisions.

CG5: Mostrar habilitats en les relacions interpersonals.

CG7: Exercir un aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

CT3: Utilitzar les TIC en el context professional i capacitar per la gestió de la informació.
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CE3: Comprendre críticament els models d’intervenció en Treball Social.

CE4: Saber aplicar els mètodes i tècniques del Treball Social als diferents àmbits i camps d’intervenció.

CE5: Conèixer els mecanismes per a conscienciar als ciutadans sobre els seus drets i motivar-los per prendre
decisions fonamentades.

CE7:Saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de mediació.

CE8: Saber com promoure i recolzar el desenvolupament de xarxes, grups i dinàmiques d’organització de la
comunitat.

CE9: Conèixer el sistemes de l’Estat del Benestar, les polítiques socials que desenvolupen i les prestacions que
proporcionen.

CE10: Dominar el conjunt de recursos i serveis socials, així com saber determinar la seva idoneïtat en funció de
les circumstàncies.

CE12: Conèixer i aplicar els principis ètics i el codi deontològic de la professió.

CE14: Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per a revisar i actualitzar els propis coneixements
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Continguts fonamentals de l'assignatura

El Practicum II consisteix en un conjunt d'activitats orientades a un aprenentatge basat en l'acció i la experiència
que permeti adquirir destreses i coneixements. Ha de permetre descobrir, analitzar i comprendre el context i els
processos d'intervenció en companyia d'un/a treballador/a social experimentat en el seu propi context organitzatiu.

Es desenvolupen en serveis i entitats que presten serveis de treball social i que son reconegudes com a centres
col·laboradors per a la formació en pràctiques mitjançant convenis.

Eixos metodològics de l'assignatura

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

 

Activitats presencials (65%) 390 hores 365 hores Pràctiques de camp

 25 hores Supervisió Facultat

 

Activitats no presencials (35%) 210 hores
210 hores   Recerca informació
                   Redacció informe final

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Durant el mes de juliol s'assignaran els llocs de pràctiques als estudiants. Aquest es farà seguint el criteri de nota
mitja de l'expedient.

Durant el mes setembre es mantindran les reunions oportunes tant amb l'estudiantat com amb els tutors/es de les
institucions acollidores.

La guia de pràctiques exposada a la web del grau recull totes les situacions específiques de la organització i
desenvolupament de les pràctiques

 

Sistema d'avaluació

45% Pràctiques de camp

25% Participació activa en les sessions de supervisió

30% Informe final  (20% L’informe. 10% La defensa)
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