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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència / 20
Titulació Grau de Treball Social - Quart curs
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Joana Maria Mestre Miquel

(Responsable)
joanamaria.mestre@uib.es

11:00 12:00 Dijous 10/09/2018 31/07/2019 BG07Ramon
Llull

Contextualització

L'assignatura Treball Social en programes d'Atenció a la Drogodependència és una assignatura optativa que
forma part del Mòdul Context Institucional del Treball Social, conformat per les Matèries: Serveis Socials,
Política Social i Dependència i Vulnerabilitat. Específicament, aquesta assignatura forma part de la matèria
Serveis Socials, que està constituïda per assignatures obligatòries (tres) i per optatives.

Es tracta, per tant, d'una ssignatura optativa de caràcter teòric específic que, una vegada l'alumnat ha adquirit
coneixements sobre les principals aportacions del treball social en la intervenció de les drogodependències
permet realitzar un abordatge d'atenció biopsicosocial a les drogodependències.

L'assignatura pretén que l'alumant:

-Conegui les característiques i necessitats específiques de les persones amb addiccions, per tal d'aprendre a
adaptar els programes, projectes, actuacions i serveis a les seves necessitats.

-Conegui els nivells, processos i àmbits d'intervenció en matèria de drogodependències.

-Identifiqui les diferents administracions, organitzacions, entitats i serveis que participen a les polítiques
sectorials en matèria d'addiccions i drogodependències a les Illes Balears.

-Adquireixi un marc teòric-pràctic del Treball Social en el Context de les Addicions.

Requisits

http://www.uib.cat/personal/ABjExOTIwNg
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Recomanables
Es recomana tenir aprovades les assignatures d'Estructura de Serveis Socials i Serveis Socials Sectorials I i II.

Competències

Específiques
* CE1.- Capacitat de participar en l'administració de recursos i serveis socials. .
* CE2.- Capacitat de preparar, produir, implementar i avaluar els plans i projectes d'intervenció. .

Genèriques
* CG4.- Capacitat de conèixer en profunditat el sistema i estructura de la xarxa Pública de Serveis Socials

i els continguts de les Polítiques Socials. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura constarà de dos blocs: el primer bloc que serà introductori en el camp de les
drogodependències; i el segon bloc que complementarà les drogodependències ens camps més especialitzats.

Continguts temàtics
Bloc I. Introductori

Tema 1.- Introducció i Marc Conceptual de les Drogodependències i altres addicions.

Tema 2.- Nivells d'Intervenció en Drogodepedències.

Tema 3.- Xarxa d'Atenció en matèria de les Drogodependències a les Illes Balears.

Bloc II. Drogodependències en l'àmbit especialitzat
Tema 4. Treball Social i Drogodependències.

Tema 5. Serveis Jurídics en Drogodependències.

Tema 6. Drogodependències en el context penitenciari.

Tema 7. Salut Mental i Drogodependències.

Metodologia docent

Es combinaran activitats presencials i activitats no presencials.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Les activitats presencials es dividiran en classes teòriques i classes pràctiques, comptarà amb un mínim de
dos seminaris impartits per professionals externs o visita a un centre/servei especialitzat en el camp de les
adiccions.

Volum de treball
El treball que es desenvoluparà durant l'assignatura es basa en impartició de classes teòriques, seminari de
professionals o visita a un centre o servei, visualització i comentari d'una pel·lícula i estudi sobre el temari
que s'avaluarà a través de preguntes de resposta llarga i breus.

Activitats de treball presencial (1,5 crèdits, 37,5 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes Teòriques Grup gran (G) S'exposaran a classe els continguts teòrics programats. 29.5

Classes teòriques Seminaris de
Professionals
Externs

Grup gran (G) Realització de seminaris impartits per professionals externs
que poden aportar l'experiència professional en el camp de
les drogodependències o visita a un centre especialitzat en
matèria d'adiccions.

4

Classes teòriques Visualització d'una
pel·lícula

Grup gran (G) Visualització d'una pel·lícula relacionada amb el camp de les
drogodependències. Posteriorment s'obrirà un espai de debat.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (1,5 crèdits, 37,5 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi sobre el temari Assolir els coneixements teòrics bàsics. 37.5

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació consistirà en:
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- una prova (examen) que combinarà preguntes de respostes llargues i preguntes de respostes breus,

- seminari o visita a un centre/servei

-visualització de la pel·lícula i comentari.

La nota final serà el resultat de la mitja proporcional de cada una de les activitats. Cada una de les proves farà
mitja sempre que estigui aprovat l'examen (5) i la resta de proves tenguin una puntuació mínima de 4.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Seminaris de Professionals Externs

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció Realització de seminaris impartits per professionals externs que poden aportar l'experiència professional en el

camp de les drogodependències o visita a un centre especialitzat en matèria d'adiccions.
Criteris d'avaluació Seminari de professionals o visita d'un centre o servei

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4.5

Visualització d'una pel·lícula

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció Visualització d'una pel·lícula relacionada amb el camp de les drogodependències. Posteriorment s'obrirà un

espai de debat.
Criteris d'avaluació El dia de la visualització de la pel·lícula l'assistència és obligatòria, excepte per motius justificat de salut.

Forma part de l'avaluació contínua

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4.5

Estudi sobre el temari

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Assolir els coneixements teòrics bàsics.
Criteris d'avaluació Capacitat de comprensió, anàlisis i memorització dels continguts.

Forma part de l'avaluació complementària.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Bibliografia bàsica

Aleman Bracho, C. y García Serano, M. (2008). Los servicios sociales especializados en España. Madrid:
Centro de estudios Ramón Areces.
Gutiérrez Resa, A. (2007). Drogodependencias y Trabajo Social. Madrid: Ediciones Académicas.
Grup IGIA. (2000). Contextos, sujetos, drogas: un manual sobre drogodependencias. Ayuntamiento de
Barcelona.
Maroto Sáez, A.L. (coordinador) (2005). Manual de buena práctica para la atención a los drogodependientes
en los centros de emergencia. Madrid: Consejo general de Colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de España.
Megías, E. y Cols. (2000). La percepción social de los problemas de las drogas en España.Madrid: FAD &
Caja Madrid.
Melero, J.C. y Ortiz de Anda, M.A. (2000). "El fenómeno de las drogodependencias: una perspectiva
comunitaria", en A. Sánchez Moreno Salud Pública y enfermería. Madrid: Mac Graw-Hill.
Rubio, G. y Santo- Domingo, J. (2004). Todo sobre las drogas. Madrid: MR. Ediciones.

Bibliografia complementària

Llei orgànica 4/2005, de 29 d'abril sobre drogodependencies i altres adccions a les Illes Balears. BOIB 131,
2 juny de 2005.
Pla Nacional sobre drogas. Estrategia Nacional sobre Drogas para el período 2013-2016.


