
 

Pàgina 1 de 13  Rev. 4 (21.09.2015)  IQ‐FACU‐71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia d’aprenentatge 

Europa Social 

(6 ECTS) 

 

 

 

 

Any acadèmic 2017-18 

Semestre: 2n   Curs: 4t 

Grau en Treball Social 
Mòdul C: El context institucional del treball social 
Matèria: Polítiques socials i treball social 
 
Grau en Educació Social  
Mòdul B: Bases conceptuals i contextuals de l’educació 
Matèria: Claus històriques i dimensió europea de l’educació social 

 

Professor: Jordi Sabater 

 



  Jordi Sabater 
Europa Social 

Pàgina 2 de 13  Rev. 4 (21.09.2015)  IQ‐FACU‐71 

 
1.- Presentació de l’assignatura 
 

Des de finals del segle XX les nostres societats estan vivint una sèrie de grans 

transformacions que afecten a les seves bases econòmiques, socials, polítiques i 

culturals, les quals no només estan provocant una complexa reestructuració i un 

deteriorament dels Estats del Benestar, sinó també importants canvis en l’escenari, 

exigències i fonaments de l’acció social. 

Per altra part, la Unió Europea significa també, malgrat que l’economia continuï essent 

el motor de la seva construcció, la configuració d’un nou espai en l’àmbit social, 

l’anomenada Europa Social, el qual encara que poc desenvolupat i limitat, emmarca 

cada cop més les actuacions públiques i ofereix un conjunt de recursos, institucions i 

noves possibilitats per a la intervenció social. 

Però per conèixer les estructures, tendències i resultats de les polítiques socials i els 

marcs i les trajectòries en les quals es desenvolupa l’acció social a Europa, no ens 

podem circumscriure als límits institucionals de la Unió Europea, sinó que cal acudir a 

l’anàlisi de la realitat de cada país, en un estudi comparatiu, que a més, enriquirà el 

coneixement del nostre entorn més immediat. 

En definitiva, un professional de l’acció social ha de conèixer amb rigor i profunditat la 

realitat social en la qual actua, així com el marc institucional, polític i legal en el si del 

qual desenvolupa la seva pràctica. I aquesta anàlisi resulta impossible si no es tenen en 

compte, en el nostre context, la construcció de la Unió Europea i les polítiques que 

aquesta genera i condiciona.  

 

2.- Competències a desenvolupar 
 

 Comprendre la dimensió social de la Unió Europea, així com les seves institucions i 

el seu procés de construcció, en el marc dels processos de globalització i del trànsit 

a una societat postindustrial. 

 Analitzar l’evolució, els eixos i els àmbits de les polítiques socials de la Unió Europea. 

 Analitzar comparativament els règims de benestar de diversos països europeus, tot 

relacionant-los amb la seva realitat històrica, econòmica, social, política i cultural, 

isituant-los en el marc del procés general de globalització. 

 Analitzar comparativament les polítiques socials sectorials. 

 Entendre la dimensió europea i internacional de l’acció social. 
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3.- Continguts 
 

1. Societat de la Informació, globalització i benestar social. 

1.1. La Societat de la Informació i el procés de globalització. 

1.2. Conseqüències socials i polítiques. 
 

2. La Unió Europea i l’Europa social 
 
2.1. El procés de configuració de la Unió Europea i el seu impacte social 

2.2.. Les polítiques socials. Evolució i àmbits 

2.2.1. Ocupació i afers socials 

2.2.2. Educació, formació i joventut 

2.2.3. Salut Pública 

2.2.4. Immigració i cohesió social 

2.2.5. Desenvolupament i cooperació 

 

3. Les Europes del benestar 

3.1. Crisi econòmica i polítiques neoliberals: un sol model? 

3.2. Polítiques socials comparades. 

3.3. Els règims de benestar als països europeus. Models i evolució. 

El mòdul 1 està dedicat a analitzar el marc general de profundes transformacions 

econòmiques, socials, polítiques i culturals en el qual cal situar la realitat actual de la 

dimensió social europea. El progressiu i accelerat pas a una economia postindustrial, 

basada en la informació i el coneixement, i l’emergència d’un creixent procés de 

globalització, els efectes de la qual es fan sentir en tots els àmbits, des del financer a 

l’identitari, configuren un nou escenari que obliga a reformular, si més no, els models 

vigents de protecció i benestar social i que comporta noves exigències, quan no 

pressions, per als treballadors socials. Així en aquest mòdul, estudiarem les bases de 

l’anomenada Societat de la informació i de la globalització i els seus efectes socials i 
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polítics, des de la perspectiva del seu impacte en els sistemes de benestar, en el nivell 

de vida de les persones i en la mateixa pràctica professional del treball social. 

El mòdul 2, La Unió Europea i l’Europa Social se centra en l’anàlisi de la dimensió social 

de la Unió Europea i de les polítiques socials que es desenvolupen en el seu si. Així, en 

primer lloc, estudiarem, de manera general, el procés de configuració de la Unió 

Europea i la seva estructura i institucions, per a conèixer el marc institucional de l’Europa 

Social i per a millor entendre la seva situació actual, els seus problemes i reptes de futur. 

En segon lloc, ens situarem en els efectes socials produïts per  l’estratègia i  les 

polítiques seguides en el procés de construcció de la unitat europea. En tercer i darrer 

lloc, analitzarem l’evolució i la situació actual de les polítiques socials europees, aturant-

nos en els sectors més directament lligats a la dimensió social. 

El mòdul 3, pretén aprofundir en el coneixement de les polítiques socials y dels règims 

de benestar existents a Europa. Per això, s’analitzaran comparativament els fonaments, 

l’estructura, les institucions, les polítiques i la realitat del treball social i del règim de 

benestar de diversos països europeus. 

 
 
 
4.- Resultats de l’aprenentatge 

Al final del procés l’estudiant mostrarà les següents evidències de les competències 

desenvolupades: 

 Podrà entendre l’impacte de la Unió Europea en el disseny i implementació de 

les polítiques socials i l’acció social, en el marc dels processos de globalització i 

de trànsit cap a una societat postindustrial. 

 Coneixerà la dimensió social i les polítiques socials impulsades per la Unió 

Europea 

 Coneixerà els diferents tipus de polítiques socials i règims de benestar presents 

a Europa 

 Serà capaç d’analitzar l’acció social des d’una perspectiva comparada. 

 Comprendrà la necessitat de situar l’acció social en una dimensió internacional 

 

5.- Metodologia 
 

La metodologia de treball de l’assignatura combina tres tipus d'estratègies: 
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a) Sessions magistrals destinades a presentar i debatre els eixos centrals i l’”estat de 

la qüestió” de cada tema i proporcionar el marc descriptiu, analític, metodològic i 

conceptual en el qual situar el treball tutoritzat i el treball autònom de l'estudiant. 

 

b) Sessions de treball en grup amb l'objectiu d'analitzar i discutir argumentant, 

temes, lectures i altres elements formatius. Aquestes activitats tenen com a objectiu 

desenvolupar competències de comprensió, debat, anàlisi crítica, expressió oral, 

síntesi i treball en equip. 

 

c) Tutories individualitzades o de petit grup que tenen per objecte clarificar dubtes 

i/o fer el seguiment del treball i dels exercicis que realitza cada estudiant. 

 

 

Treball a l’aula 50 hores 2  ECTS 

Treball tutoritzat 50 hores 2 ECTS 

Treball autònom 50  hores 2 ECTS 

 

 

6.- Sistema d’avaluació 
 
 

6.1. Presencials 

Els estudiants presencials poden triar entre dues modalitats d’avaluació:  

 

a) Avaluació continuada 

Acollir-se a l’avaluació continuada comporta: 

1. Assistència. L’assistència és obligatòria a les sessions de presentació de treballs. A 

la resta de sessions és fonamental per assolir els objectius i competències plantejats i 

perquè en l'espai de l'aula presencial es realitzaran activitats que formen part del procés 

d’aprenentatge i d’avaluació de l'assignatura. Així, a la nota final es tindrà en compte 

l’assistència i es valorarà especialment la participació activa a les sessions presencials. 

2. Elaboració de treballs grupals a l’aula. Durant el curs es realitzaran dos tipus 

d'activitats a classe: 

         Anàlisis de textos i de materials audiovisuals. 

         Debats sobre temes centrals de l’assignatura. 
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3. Exercici en grup destinat a aprofundir en la dimensió social de la Unió Europea. El 

treball es basarà en els continguts desenvolupats a les classes i en la lectura de la 

bibliografia, així com en la recerca d’informació bàsica. El treball s’haurà d’entregar a 

mitjans de març. Significa el 15 % de la nota. 

4. Prova individual consistent en l’anàlisi d’un text i en desenvolupar un tema. Es 

realitzarà presencialment a classe el 18 d’abril i equival al 30 % de la nota. 

5. Exercici en grup sobre el règim de benestar d’un país europeu (elaboració, exposició 

i presentació escrita) L’exposició es farà durant les darreres setmanes de classe i el 

treball escrit s’haurà de presentar el darrer dia de curs. Significa el 40 % de la nota. 

L’estructura d’exercicis i la seva ponderació és, per tant, la següent:  

Treballs a l’aula 15 % 

 

Durant tot el curs 

Exercici grupal dimensió 

social e la UE  

15 % 

 

Mitjans de març 

Prova presencial (individual) 

 

30 % 18 d’abril 

Exercici grupal Règim de 

Benestar Europeu 

40 % 

 

Presentacions: darreres 

sessions de l’assignatura 

Entrega de treball: darrer 

dia de classe 

 

b) Examen final 

Les persones que no es vulguin a acollir a la modalitat d’avaluació continuada, disposen 

de l’oportunitat d’examinar-se a final de curs. En aquest cas, es tracta d’una prova per 

escrit, individual i presencial, sobre tots els continguts del temari, per a la preparació de 

la qual caldrà utilitzar el conjunt de materials, bibliografia i elements informatius i 

formatius que l’assignatura proposa.  
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6.2. Itinerari adaptat.  

Els estudiants d’itinerari adaptat poden triar entre dues modalitats d’avaluació:  

 

a) Avaluació continuada 

 

1. Treball individual destinat a fer un balanç d’un àmbit de la política social europea 

(Veure pauta). L’extensió haurà de ser d’entre 5 i 7 pàgines i s’haurà de lliurar el 16 de 

març com a molt tard. Significa el 30 % de la nota 

 

2. Treball individual o en grup sobre el règim de benestar d’un país europeu. A l’aula 

virtual teniu la pauta per a la seva realització. La data de lliurement és el dia 18 de maig. 

Significa el 40 % de la nota. 

 
3. Realització d’una prova final consistent en l’anàlisi d’un text (30 % de la nota) 
 

La ponderació de cada part de l’avaluació és la següent: 

 

Treball individual dimensió 

social UE 

 

30 % Data final de lliurement: 

16 març.  

Treball Règim de Benestar  

 

40 % Data final de lliurement: 

18 de maig. 

Prova final (anàlisi de text) 30 % 

 

Dia establert pel 

calendari d’exàmens.  

 

b) Examen final 

Les persones que no es vulguin a acollir a la modalitat d’avaluació continuada, disposen 

de l’oportunitat d’examinar-se a final de curs. En aquest cas, es tracta d’una prova per 

escrit, individual i presencial, sobre tots els continguts del temari, per a la preparació de 

la qual caldrà utilitzar el conjunt de materials, bibliografia i elements informatius i 

formatius que l’assignatura proposa. 
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7.- Resum del procés formatiu per competències 
 
Veure Annex 
 

8.-Vies de comunicació amb el docent 
 

A més de l’atenció en els dos espais habituals de comunicació (aula i campus virtual) el 

professorat es comunicarà amb l’estudiant a través de tutories i del correu electrònic.  

 

Correu electrònic: jsabater@peretarres.org 

 

Telèfon: 93 415 25 51 

 

Horari d’atenció: Dimarts de 13 a 14 hores (Es recomanable concertar cita prèvia) 

 

 
9.- Bibliografia i recursos 
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Ariel 
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Turin: URGE http://www.urge.it/files/papers/2_3_wpurge4_2007.pdf 

Moreno, L. (2012). El modelo social europeo. Dins Moreno, L. (2012). La Europa asocial 
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Navarro, V.; Torres, J. i Garzón, A. (2011). Hay alternativas. Propuestas para crear 
empleo y bienestar social en España.(Capítol VIII). Madrid: Sequitur.  

Sabater, J. (2005). The Social WelfareRegimes in Europe. DinsLittlechild, B.; Erath,P. i 
Keller, J. (eds.). De – and Reconstruction in European Social Work, Eichstätt: ISIS. 
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in Europe. Londonand Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 
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Publisher. 
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Cambridge: Cambridge University Press. 
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge Activitats d’avaluació 

 
Competència 1. Comprendre la dimensió 
social de la Unió Europea, així com les 
seves institucions i el seu procés de 
construcció, en el marc dels processos de 
globalització i del trànsit a una societat 
postindustrial 
 

 
Emmarcament del tema per part del 
professor 
 
Anàlisi de textos i debats 
 
Lectura comentada de la bibliografia 
 
Reflexió grupal sobre temes centrals dels 
continguts 
 

 
Podrà entendre l’impacte de la Unió 
Europea en el disseny i 
implementació de les polítiques 
socials i l’acció social. 

 
Activitat d’Avaluació Continuada 1. 
Dimensió social i polítiques socials de la 
Unió Europea (elaboració de treball grupal) 
 
Activitats a classe 
 
Prova presencial 

 
Competència 2. Analitzar l’evolució, els 
eixos i els àmbits de les polítiques socials 
de la Unió Europea. 

 
Emmarcament del tema per part del 
professor 
 
Anàlisi de textos i debats 
 
Lectura comentada de la bibliografia 
 
Reflexió grupal sobre temes centrals dels 
continguts 
 

 
Coneixerà la dimensió social i les 
polítiques socials impulsades per la 
Unió Europea 

 
Activitat d’Avaluació Continuada 1. 
Dimensió social i polítiques socials de la 
Unió Europea (elaboració de treball grupal) 
 
Activitats a classe 
 
Prova presencial 

 
Competència  3. Analitzar 
comparativament els règims de benestar 
de diversos països europeus, tot 
relacionant-los amb la seva realitat 
històrica, econòmica, social, política i 
cultural, i situant-los en el marc del procés 
general de globalització. 
 

 
Emmarcament del tema per part del 
professor 
 
Tutories grupals específiques 
 
Elaboració i presentació d’un treball sobre 
el règim de benestar d’un país europeu 

 
Coneixerà els diferents tipus de 
polítiques socials i règims de 
benestar presents a Europa 
 
Serà capaç d’analitzar l’acció social 
des d’una perspectiva comparada. 

 
Activitat d’Avaluació Continuada 3.Régim 
de Benestar d’un país europeu (elaboració 
i presentació de treball grupal) 
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Competència 4. Analitzar comparativament 
les polítiques socials sectorials. 
 
 

 
Emmarcament del tema per part del 
professor 
 
Anàlisi de textos i debats 
 
Lectura comentada de la bibliografia 
 

 
Serà capaç d’analitzar l’acció social 
des d’una perspectiva comparada. 

 
Activitat d’avaluació continuada 2. 
Polítiques socials europees comparades. 
Prova individual presencial d’anàlisi de 
text. 

 
Competència 5. Entendre la dimensió 
europea i internacional de l’acció social. 
 
 

 
Emmarcament del tema per part del 
professor 
 
Anàlisi de textos i debats 
 
Lectura comentada de la bibliografia 
 

 
Comprendrà la necessitat de situar 
l’acció social en una dimensió 
internacional 

 
Totes les activitats d’avaluació continuada 
(transversal) 

 
 


