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Informació general de l'assignatura

Denominació INTERVENCIÓ INDIVIDUAL

Codi 101748

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació MATA ROMEU, ANNA

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

MATA ROMEU, ANNA anna.mata@udl.cat 7,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

Ser capaç d'escollir entre els principals mètodes i tècniques per a interactuar amb individus i famílies
amb la finalitat de promoure canvis i millorar les seves oportunitats vitals.
Discernir les maneres d’intervenir per a promoure la participació dels usuaris en els processos i serveis
de Treball social.
Saber aplicar els mètodes de valoració de les necessitats amb la finalitat d’orientar una estratègia
d’intervenció.
Saber dissenyar plans d’intervenció amb les persones ateses i altres professionals tant a nivell individual
com grupal.
Saber aplicar els principals mètodes de suport individual i familiar.
Ser capaç d’aplicar les estratègies per la resolució de conflictes a través de la negociació i la mediació.
Saber detectar situacions de crisi i valorar-ne la urgència, planificar i desenvolupar accions per fer-los-hi
front i revisar els seus resultats.

Competències

CG1: Desenvolupar capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi.
CG4: Desnevolupar-se en el treball en equip i lideratge.
CT1: Implementar la comunicació oral i escrita en la llengua materna.
CE3: Comprendre críticament els models d'internvenció en treball social.
CE4: Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d'intervenció.
CE7: Saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de mediació en la
resolució de conflictes. 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC I: Treball social individual i familiar. Aportacions bàsiques per a la comprensió

Orígens, evolució i principals influències teòriques
Elements de la intervenció individual i familiar
Concepte i objectius del Treball Social Individual i Familiar
Importància de l’entorn
Conceptes bàsics sobre la família, estructura i funcionament. Noves formes familiars.

BLOC II: Eines i habilitats per la intervenció

La relació d’ajuda professional: conceptes clau.
La relació professional: conceptes clau.
Models d’intervenció.
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L’entrevista.
La participació de la persona usuària
El Treball Social en grups familiars. La FGC.
Tècniques de documentació i registre de dades
El Treball en Xarxa com a eina d'intervenció

 

BLOC III: La dimensió metodològica

El procés metodològic en el Treball Social Individual
La diagnosi
El Pla de treball
Els processos d' Intervenció
Els acords/seguiment de la intervenció
L' Avaluació.

BLOC IV: La exteriorització de la intervenció

L' Informe social.
Aspectes ètics del tractament de la informació.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

 

 

Activitats presencials

Grup mitjà:

Aprenentatge basat en problemes 
Estudi de cas 
Pràctiques d’aula
Propostes i discussió de casos pràctics.

 

Activitats no presencials

 

Grup Gran: Exposicions de caire conceptual

Grup Mitjà: Lectura i cerca d’informació; Elaboració d’un projecte d’intervenció Individual-Familiar; Elaboració de les
activitats d’avaluació continuada

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana 1-4

Bloc 1

Objectius
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Conèixer els diferents elements presents en la intervenció i la relació entre ells.
Comprendre i emprar correctament la terminologia professional.
Conèixer els conceptes bàsics sobre l’estructura familiar.
Aprendre a analitzar la demanda.

Activitats

Exposició de caire conceptual
Estudi de cas
Lectura de material escrit

Avaluació

Treball individual i grupal

 

Setmana 5-10

Bloc 2

El procés metodològic en el Treball Social Individual.

Metodologia de la intervenció.
Diagnosi
Pla de treball
Avaluació

Objectius

Conèixer el procediment metodològic per la intervenció individual i familiar.
Analitzar les diferents etapes i les variables que inclouen cada una d’elles.
Avesar en la reflexió i la proposta conscient en el procés d’intervenció.
Familiaritzar-se amb diferents tècniques d’intervenció.

Activitats

Exposicions de caire conceptual
Pràctiques a l’aula
Treball de cas
Lectura i cerca d’informació
Elaboració projecte intervenció

Avaluació

Treball individual i grupal

 

Setmana 11-15

Bloc 3

Objectius

Analitzar la relació d’ajuda com a eina d’intervenció.
Comprendre els diferents elements que intervenen en la situació d’entrevista.
Analitzar i reflexionar sobre els factors que influeixen en la relació assistencial.
Aprendre tècniques de registre de dades.
Familiaritzar-se amb l’informe social i facilitar la utilització d’un llenguatge professional correcte.

Activitats
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Exposicions de caire conceptual
Pràctiques a l’aula: resolucions de situacions simulades
Elaboració de l’informe social.

Avaluació

Treball individual i grupal 

 

 

 

Sistema d'avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Es considera òptim poder seguir el sistema d'avaluació contínua de l'assignatura.

L’avaluació continuada es compon de quatre activitats:

Activitat Puntuació Prova

1 29%  Prova Escrita Individual

2 20%  Activitats a l’aula

3 26%  Resolució exercici teòric-pràctic individual

4 25%  Presentació oral en grups petits

 

Rúbrica:

1- Prova escrita:  Realització de una prova escrita individual, on s'avaluarà l'aprenentatge dels continguts i material
complementari/bibliografia. Es puntuarà de 0 a 10. S’aprova amb un mínim de 5 punts; fa mitjana amb la resta
d’activitats a partir de 3 punts.

2- Assistència a totes les sessions de grup gran i activitats dels grups mitjans de l’assignatura. Es valorarà també,
especialment, la participació activa. Fa mitjana amb la resta d’activitats a partir de 3 punts.

3- Resolució d’un supòsit pràctic sobre els conceptes treballats a l’aula. Fa mitjana amb la resta d’activitats a partir
de 3 punts.

4- Presentació oral en grups petits de resolució d’un supòsit pràctic. Fa mitjana amb la resta d’activitats a partir de
3 punts.

Important

A) Si hom no es presenta a una o vàries de les proves/activitats previstes, en aquesta obtindrà un "0" , que farà
mitjana amb les altres.

B) Cal treure una puntuació mínima de 3 (sobre 10) en cada una de les proves/activitats, per a que puguin fer
mitjana amb la resta de qualificacions.

C) L’escala de puntuació de les qualificacions finals es situa entre 0 i 10 punts. L’assignatura s’aprova obtenint un
mínim de 5 punts en la mitjana de les quatre activitats d’avaluació.

D) Per acord en la comissió de graus i màsters de la Facultat del passat 27 de gener de 2021  a partir d'aquest
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curs 2021/22, s'aplicarà la qualificació de "no presentat" en totes les assignatures dels diferents graus i màsters de
la FEPTS sempre que l'alumne hagi realitzat un percentatge de menys del 30% de les activitats d'avaluació de
l'assignatura. En el cas que hagi realitzat un 30% o més de les activitats d'avaluació, es posarà en l'acta la
qualificació que li correspongui.

SISTEMA D'AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Aquells alumnes que no puguin seguir l'avaluació contínua (i ho demostrin, segons allò que preveu la normativa de
la Udl i de la FEPTS) podran acollir-se a una avaluació alternativa. Aquesta consistirà en dues proves, a la fi del
semestre, de caire teòric i pràctic; escrit, segons la següent distribució:

 

Activ Valor Prova Observacions

 
  1

 50%
 Prova escrita.
 Gener de 2022.

Prova amb preguntes de caire conceptual i teòric-pràctic
sobre el temari de l’assignatura. Es supera amb una
qualificació mínima de 5 punts (sobre 10 punts totals).
Prova amb dret a recuperació.

 
  2

 25%
 Prova escrita.
 Gener de 2022

Resolució d’un supòsit pràctic

 
  3

 25%
 Prova escrita.
 Gener de 2022

Resolució d’un supòsit pràctic
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WEBGRAFIA

www.getem.org   (Grupo En Español de Trabajo En Entrevista Motivacional)

www.motivationalinterviewing.org  (Motivational Interviewing Network of Trainers) 
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http://www.outcomesstar.org.uk/ (Outcome Star)

http://lgreen.net/precede.htm (model PRECEDE)

http://www.davidcooperrider.com/ai-process  (Appreciative Inquiry)

http://www.selfsufficiencymatrix.org/zrm-int.aspx (Self-Sufficiency Matrix, versió holandesa)

https://www.snohomishcountywa.gov/429/Housing-and-Community-Services (Self-Sufficiency Matrix, versió USA
original)
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