GRADUAT I GRADUADA EN TREBALL SOCIAL

BRANCA CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

ENSENYAMENT
presencial

DEDICACIÓ
temps complet /
temps parcial

CRÈDITS
240 ECTS

PLACES
160

CENTRE
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL
L'objectiu del títol és formar a professionals de la intervenció social en metodologies d'intervenció del Treball Social, perquè tinguen una
comprensió àmplia de les estructures i dels processos socials, del canvi social i del comportament humà, que els capaciten per a:






intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen els individus, les famílies, els grups, les organitzacions i comunitats,
assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests contextos,
inclosos els politicosocials;
participar en la formulació i l’avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials;
contribuir a la ciutadania activa mitjançant l’empowerment i la garantia dels drets humans i socials;
treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot això amb el fi de contribuir juntament amb altres professionals a poder desenvolupar:




la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats,
la constitució d'una societat cohesionada i
el desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

La titulació ha de capacitar per a l'exercici professional com a treballador i treballadora social i facultar per a la utilització i l’aplicació de
la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials. Ací s’aplica la metodologia específica de la
intervenció social de cas, família, grup i comunitat, i capacitar per a planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i avaluar serveis i
polítiques socials. Aquest pla d'estudis conduent al grau de Treball Social ha de permetre adquirir dels coneixements i competències
necessàries per a desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional: funció d'informació i orientació, preventiva, assistencial, de
planificació, docent, de promoció i d’inserció social, de mediació, de supervisió, d'avaluació, gerencial, d'investigació i de coordinació.
PERFILS PROFESSIONALS
Les i els treballadors socials desenvolupen l’activitat professional en diverses àrees professionals i àmbits d'acompliment, tant en organismes
internacionals, administració pública, universitats, empresa privada (per compte d’altri o exercici lliure de la professió) com en el marc del
tercer sector (associacions, fundacions, federacions o altres organitzacions socials).
Des de l'aprovació de la Constitució de 1978, i a mesura que es desplega en normes jurídiques positives i en la corresponent xarxa
institucional, l'activitat professional es dirigeix cap a tota la ciutadania en estat de necessitat en el marc dels drets que li reconeix la
Constitució i la resta de normatives jurídiques. Des d'aquest reconeixement de drets de tothom, la o el treballador social tracta de potenciar
totes les virtualitats de la persona humana, de les famílies, dels grups, de les organitzacions i comunitats que desenvolupen la vida, per a
aconseguir el màxim benestar social i qualitat de vida.
L’entorn més habitual de la seua tasca professional és el dels serveis socials personals, però també es troba en l'àmbit de la salut, l'educació,
la justícia, l’ocupació, l’urbanisme i l’habitatge, la seguretat social, l’empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.
Les diferents administracions públiques (central, autonòmica i local) són les màximes responsables en el nostre país i en els països del nostre
entorn, a l’hora de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis als ciutadans i a les seues comunitats. És, doncs, en aquestes
administracions, especialment en l'administració local i autonòmica, on més gran acollida troba aquest tipus de labor professional.
També la iniciativa privada sense ànim de lucre ofereix un ampli camp a les i els treballadors socials: les associacions d'autoajuda, les
organitzacions no governamentals, tenen un important paper a jugar i ho augmentaran en els pròxims anys.
Les i els treballadors socials també han estat presents en el sector mercantil; actualment i en el futur més proper, aquest sector es presenta
com altre dels jaciments d'ocupació per a la professió.
Finalment, les i els treballadors socials també exerceixen la seua activitat en l'exercici lliure de la professió.
En aquests àmbits d'acompliment, les i els treballadors socials intervenen professionalment de forma coordinada i complementària amb
altres agents, tant amb les pròpies persones afectades per problemes socials i les seues famílies, com amb agents polítics (càrrecs polítics
institucionals, representants polítics i sindicals, etc.), socials (voluntariat social, militants socials, etc.), professionals (psicòlegs, sociòlegs,
educadors socials, etc.).
Professions per a les quals capacita: treballador/a social.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
TIPUS DE MATÈRIA
Formació bàsica (FB)
Formació Obligatòria (OB)
Pràctiques Externes Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Treball de Fi de Grau
Total crèdits

CRÈDITS
60
108
48
18
6
240

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
PRIMER CURS

SEGON CURS
Semestre 4

TERCER CURS

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 5

Fonaments de
Psicologia per al
Treball Social
6 ECTS

Psicologia
Evolutiva per al
Treball Social
6 ECTS

Sociologia de
les Desigualtats
6 ECTS

Psicologia
Social
6 ECTS

Assignatura
Optativa (2)

Assignatura
Optativa (2)

Estructura
Social
6 ECTS

Tècniques
d'Investigació
Social per al
Treball Social
6 ECTS

Economia per al
Treball Social
6 ECTS

Models i
Mètodes del
Treball Social II
6 ECTS

Treball Social
amb Persones i
Famílies
6 ECTS

Antropologia
Aplicada al
Treball Social
6 ECTS

Dret de Família i
Dret de la
Seguretat Social
6 ECTS

Models i
Mètodes del
Treball Social I
6 ECTS

Habilitats
Professionals I
6 ECTS

Fonaments de
Dret Públic
6 ECTS

Iniciació a les
Habilitats
Professionals
6 ECTS

Treball Social en
els Serveis
Socials Generals
6 ECTS

Treball Social en
els Serveis
Socials
Específics i
Especialitzats
6 ECTS

Fonaments del
Treball Social
6 ECTS

Contextos
d'Intervenció
del Treball
Social
6 ECTS

Salut Pública
per al Treball
Social
6 ECTS

Polítiques
Socials i Treball
Social
6 ECTS

Treball Social
amb Grups
6 ECTS

Pràctiques
Externes I
12 ECTS

Semestre 6

QUART CURS
Semestre 7

Semestre 8

Assignatura
Optativa (2)

Treball
Social amb
Organitzacions
6 ECTS

Treball
Social amb
Comunitats
6 ECTS

Habilitats
Professionals III
6 ECTS

Iniciació a la
Investigació
sobre la
Pràctica del
Treball Social
6 ECTS

Habilitats
Professionals II
6 ECTS

Intervenció del
Treball Social en
les Polítiques
Socials
6 ECTS

Treball de Fi de
Grau(1)
6 ECTS

Pràctiques
Externes II
12 ECTS

Pràctiques
Externes III
12 ECTS

Pràctiques
Externes IV
12 ECTS

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a
la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà
ser elevat en el futur.
(1)

Optativitat: 18 crèdits, l'alumnat triarà una assignatura entre les següents a cursar en tercer curs, semestre 5, tercer curs semestre 6 i quart curs, semestre
7. També podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius per la realització de determinades activitats culturals,
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que fixe la Universitat.
(2)

Curs 3r, semestre 5

Geografia Social
Idioma Modern per al Treball Social (Anglès)
Idioma Modern per al Treball Social (Francès)

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Curs 3r, semestre 6

Treball Social, Serveis Socials i Política Social internacionals
Anàlisi de Dades per al Treball Social

6 ECTS
6 ECTS

Curs 4t, semestre 7

Treball Social i Problemes Emergents
Anàlisi Psicosocial de Programes i Col·lectius d'Intervenció

6 ECTS
6 ECTS

REQUISITS PREVIS
TREBALL DE FI DE GRAU

- Serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a Llengües Modernes.
- Tenir aprovats 168 crèdits.

RESUM D’INCOMPATIBILITATS (És necessari superar l’assignatura del Bloc A per a poder superar l’assignatura del Bloc B)
BLOC A
Iniciació a les Habilitats Professionals
Habilitats Professionals II
Habilitats Professionals I
Models i Mètodes del Treball Social I
Models i Mètodes del Treball Social II

BLOC B
Habilitats Professionals I
Habilitats Professionals III

BLOC A
Pràctiques Externes I
Pràctiques Externes II
Habilitats Professionals II

Pràctiques Externes I

Pràctiques Externes III
Habilitats Professionals III

BLOC B
Pràctiques Externes II
Pràctiques Externes III
Pràctiques Externes IV

