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PROGRAMA  ASSIGNATURA  
 

 Titulació: Grau Educació Social i Treball Social 
 Assignatura: Intervenció aplicada a la intervenció 
 Tipus: Obligatòria 
 Crèdits:  3 ECTS 

 
Competències Genèriques 

 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l’exercici quotidià de la professió per 
revisar i millorar estratègies d’investigació i intervenció professional.  

 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’investigació social adaptats a necessitats i 
contextos d’intervenció. 

 Aprofundir en algunes de les principals tècniques d’investigació social.  
 Aprendre a transferir el coneixement obtingut en la investigació aplicada. 

 
Continguts  
Mòdul 1: Les fases de la investigació. 

1.1 El disseny i planificació 
1.2 La realització 
1.3 La difusió 

 Mòdul 2: L’aplicació del coneixement generat. 
2.1 L’anàlisi de les dades generades. 
2.2 Les conclusions: què volen dir les dades recollides. 
2.3 Les propostes de futur (discussió): a partir dels resultats, del marc teòric i de les 
conclusions es fa una reflexió d’aspectes que es podrien millorar, analitzar més endavant, 
aspectes que qüestionen el procés o formes de fer recerca diferent.  

Mòdul 3: La difusió de resultats.  
3.1. El contingut.  
3.2. El format. 

 
Sistema d’Avaluació 
L’avaluació de l’assignatura té per objectiu aconseguir que els estudiants assumeixin els objectius i 
les competències que s’esmenen en aquesta guia. L’estudiant podrà acollir-se a dos tipus 
d’avaluació: 
 
Opció 1: Avaluació continuada 
 Participació en les activitats plantejades a classe amb seguiment tutorial. El desenvolupament 

detallat d’aquestes activitats així com la data de lliurament d’aquests exercicis s’aniran presentant 
a classe.  

 Realització en grup d’un article científic a partir de la investigació realitzada a l’assignatura de 
Mètodes en el segon curs de Grau. Data de lliurament: 5 i 7 de maig 

 Prova final: es realitzarà una prova final que confirmi l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
que s’esperen de l’assignatura. 

 
Opció 2: Avaluació única 
Els/les estudiants que optin per aquesta via d’avaluació, faran un examen final de tota la matèria de 
l’assignatura amb un valor del 100% de la nota final. 
Es recomana, per a la seva preparació, el seguiment habitual de l’aula virtual. 
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