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1.- Presentació de l’assignatura 
 

L’assignatura de Pràcticum IV es configura com un espai potenciador de competències 

professionals estretament relacionades amb els contextos professionals del 

treballador/a  social. 

L’assignatura respon a la necessitat d’analitzar i reflexionar sobre un territori com a 

espai d’acció social, els recursos existents en el seu si i la seva vinculació amb les 

xarxes d’acció social. Per tant, es dibuixa un espai de treball en el territori com a primera 

aproximació a un espai real d’acció professional.  

 
2.- Competències a desenvolupar 
 

C1. Actuar amb persones, famílies, grups i comunitats per promoure processos de canvi. 

C1.1 Conèixer i seleccionar els diferents instruments tècnics aplicats a l’acció   

social 

C1.2 Conèixer mètodes d’observació i de valoració de necessitats i les possibles 

opcions per orientar una estratègia d’intervenció  

C2. Promoure el desenvolupament de xarxes socials a la comunitat 

C2.1 Conèixer els recursos socials d’un territori i les seves interrelacions en la 

comunitat 

C3. Desenvolupar habilitats cognitives, de comunicació i de relació 

C3.1  Analitzar documentació i tipus d’informes tècnics 

C3.2 Exposar i sostenir argumentacions de forma verbal i escrita 

C4.  Responsabilitzar-se de les tasques encomanades i prendre decisions 

fonamentades tenint en compte les conseqüències per a totes les parts implicades. 

C4.1 Programar el propi treball assignant prioritats respecte al treball de grup i 

avaluant-ne l’eficàcia 

 
3.- Continguts 
 

1. Unitat  1. Territori com espai d’intervenció socioeducativa. 

1.1. Història i morfologia del territori. 

2. Unitat 2. Instruments per l’anàlisi de la realitat. 

2.1. Demografia  
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3. Unitat 3. Treball en xarxa i altres estratègies d’intervenció. 

3.1. Necessitats, demanda i recursos. 

3.2. Prospectiva segons colꞏlectius específics. 

 
 
4.- Resultats de l’aprenentatge 
 
Al final del procés l’estudiant mostrarà les següents evidències de les competències 

desenvolupades:  

   Identifica mètodes i utilitza instruments d’investigació per a l’anàlisi d’un 

territori. 

   Identifica mètodes d’observació i recollida d’informació per a l’anàlisi d’un 

territori. 

   Realitza entrevistes a persones usuàries de recursos de diferents àmbits amb 

la intenció de copsar les necessitats de la població del territori. 

   S’expressa de forma comprensible per als interlocutors i comprèn codis 

referents als diferents contextos 

   Sap sintetitzar informació, línies de raonament i sostenir-ne un argument 

   Es capaç de presentar conclusions verbalment i per escrit, de forma 

estructurada i adequada. 

   Identifica els elements que faciliten o dificulten el treball en grup. 

   Participa en la construcció conjunta de coneixement pròpia del treball d’equip. 

   Assumeix compromisos en la distribució de tasques. 

   Coopera amb d’altres membres del grup. 

   Avalua el treball efectuat. 

 

5.- Metodologia 

El Pràcticum IV comporta un procés de construcció conjunt entre estudiants i tutor/a.  El 

tutor/a orienta, guia, incita la participació de l’estudiant, i avalua. La metodologia de 

l’assignatura està basada principalment en l’observació d’un territori, l’anàlisi de 

dades, la discussió, el debat, la reflexió i l’elaboració de coneixements, sent 

l’estudiant i el grup d’estudiants, a partir de la seva activitat i treball, l'eix vertebrador de 

la seva dinàmica i funcionament.   

L’assignatura constitueix un marc de relació i participació.  A partir del treball grupal i 

de l' intercanvi d'experiències, es pretén fomentar el desenvolupament de l'esperit crític  
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i del creixement personal. En aquest sentit es treballaran aquelles actituds que es 

desprenen dels resultats d’aprenentatge i en concret la capacitat de treball en equip. 

Les característiques d’aquesta assignatura requereixen la participació estable de tots 

els estudiants en les sessions del Pràcticum IV. Per això, l'assistència en les diferents 

activitats que es realitzin és indispensable i obligatòria i es regula segons els següents 

criteris1: 

- Fins a 5 faltes, no afecta a la nota. 

- Amb 6 o més faltes, la nota és un No presentat per falta d’assistència. 

Així mateix, en les sessions del Pràcticum IV es treballaran els continguts de les unitats 

programades mitjançant diverses tècniques. De forma individual i/o en grup es 

combinaran els següents tipus d’activitats: 

- Recerca i selecció d’informació. 

- Disseny i exposició oral/virtual de temàtiques. 

- Dinàmiques de grup. 

- Exercicis escrits individuals i grupals. 

- Sortides al territori. 

- Tutories individuals i grupals. 

- Jornada d’intercanvi entre grups de pràcticum . 

- Entrevistes a informants clau. 

 

Les hores de dedicació de l’estudiant per a l’aprenentatge del Pràcticum IV es 

distribueixen de la següent manera: 

 

Treball a l’aula 40 hores               1,6 crèdits 

Treball tutoritzat 20 hores               0,8 crèdits 

Treball autònom 15 hores               0,4 crèdits 

 

 

 

                                                            
1 A excepció dels estudiants d’itinerari adaptat reconegut. 
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6.- Sistema d’avaluació 

L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i d’assistència obligatòria com 

s’especifica en l’apartat de metodologia. No es realitza examen final. El 

desenvolupament de les activitats avaluatives que es detallen a continuació permeten 

aprofundir en els nivells teòrics - coneixements - i procedimentals -actituds i habilitats-, 

i s’han d’entendre també com un mitjà d’aprenentatge.   

Per a l’avaluació d’aquesta assignatura caldrà superar els treballs i les actituds 

distribuïts de la següent forma:  

Treball individual      (30 % de la nota final) Lliurament 1er esborrany: 08/03/2018 

Lliurament 2on esborrany: 12/04/2018 

Lliurament treball definitiu: 26/04/2018 
Treball grupal           (40 % de la nota final) 

Actituds                    (30 % de la nota final) Autoinforme: 08/05/2018 

El treball d’aquest pràcticum està vinculat a l’anàlisi d’un territori. Es tracta de veure les 

necessitats que es donen en el territori i com aquest hi dóna resposta. Aquesta 

descripció també inclourà la història, i morfologia del territori així com l’anàlisi de 

tipologies de recursos inscrits en el mateix.  

El resultat final del procés d’aprenentatge es plasmarà en una activitat que està descrita 

en les pautes d’avaluació i que integra un treball en grup i un treball individual. 

Actituds:  La finalitat de treballar el saber ser del treballador social de manera activa 

comporta prendre consciència dels comportaments associats a les actituds vinculades 

amb la professió. L’actitud que específicament es treballarà en el Pràcticum IV és el 

procés del treball en equip.     

 L’avaluació de l’actitud es realitzarà a partir d’uns indicadors consensuats, i en la 

valoració final es tindran en compte tres perspectives: 

 Autoavaluació (10%) 

 Valoració de la resta del grup (10%) 

 Valoració del tutor/a (10%) 

Aquesta valoració es portarà a terme al llarg del semestre. 
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L’estudiant disposa de dues convocatòries per superar l’assignatura durant el curs. La 

primera convocatòria es realitza al final del 2n semestre i la segona a principis del mes 

de juliol mitjançant un treball d’acord amb el tutor/a. La manca d’assistència impedeix 

poder presentar-se a la segona convocatòria. 

7.- Resum del procés formatiu per competències 
 
Veure quadre 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.  

mausona@peretarres.url.edu 
ebenavent@peretarres.url.edu 
rbuch@peretarres.url.edu 
magarcia2@peretarres.url.edu 
mmarzo@peretarres.url.edu 
hmasnou@peretarres.url.edu 
pmora@peretarres.url.edu  
pmuro@peretarres.url.edu 
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge Activitats d’avaluació 

C1. Actuar amb persones, famílies, 
grups i comunitats per promoure 
processos de canvi. 

Activitats dinàmiques de resolució de 
casos i pràctiques a l'aula  
Activitats tutoritzades individuals o en 
petits grups 
 
Visites al territori 
 
Entrevistes   

Realitza entrevistes a persones 
usuàries de recursos de 
diferents àmbits amb la intenció 
de copsar les necessitats de la 
població del territori. 

És capaç de presentar 
conclusions verbalment i per 
escrit, de forma estructurada i 
adequada. 

 

Pauta d’Activitat d'Avaluació 1 

 

C2. Promoure el desenvolupament de 
xarxes socials a la comunitat 

 

Activitats dinàmiques de resolució de 
casos i pràctiques a l'aula  
Activitats tutoritzades individuals o en 
petits grups 
Visites al territori 

Identifica mètodes i utilitza 
instruments d’investigació per a 
l’anàlisi d’un territori. 

Identifica mètodes d’observació i 
recollida d’informació per a 
l’anàlisi d’un territori. 

 

Pauta d’Activitat d'Avaluació 1 
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C3. Desenvolupar habilitats cognitives, 
de comunicació i de relació 

 

Activitats dinàmiques de resolució de 
casos i pràctiques a l'aula  
Activitats tutoritzades individuals o en 
petits grups 
Visites al territori 

S’expressa de forma 
comprensible per als 
interlocutors i comprèn codis 
referents als diferents 
contextos. 
Participa en la construcció 
conjunta de coneixement pròpia 
del treball d’equip. 
Assumeix compromisos en la 
distribució de tasques. 

Coopera amb d’altres membres 
del grup. 

Avalua el treball efectuat 

Sap sintetitzar informació, línies 
de raonament i sostenir-ne un 
argument 

 

Pauta d’Activitat d'Avaluació 1 

Pauta d’Activitat d'Avaluació 2 

 

 

C4.  Responsabilitzar-se de les 
tasques encomanades i prendre 
decisions 

Activitats dinàmiques de resolució de 
casos i pràctiques a l'aula  
Activitats tutoritzades individuals o en 
petits grups 

Identifica els elements que 
faciliten o dificulten el treball en 
grup. 

Participa en la construcció 
conjunta de coneixement pròpia 
del treball d’equip. 

Assumeix compromisos en la 
distribució de tasques. 

Coopera amb d’altres membres 
del grup. 

Avalua el treball efectuat 

Pauta d’Activitat d'Avaluació 2 

 

 


