Treball Social
Grau en Treball Social
Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 60
· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Assignatures al llarg de la carrera
CURS

PRIMER SEMESTRE

CRÈDITS SEGON SEMESTRE

CRÈDITS

Primer
Teories del treball social I
(introducció al treball social)
Sociologia

6

Teories del treball social II
(treball social comunitari)
Psicologia social

Pensament contemporani
Processos psicològics i
desenvolupament humà
Habilitats socials i comunicació

6

Fonaments d’economia

6

6

Els àmbits del treball social

6

6

Aproximació al fenomen educatiu

6

Claus històriques del món actual
Desigualtat, pobresa i exclusió
social
Dret i garanties constitucionals

6

Bases d’investigació
Treball social de grup / treball
social comunitari
Teories i processos organitzatius

6

Antropologia
Treball social amb individus i
família

6

Política social
Funcions i conceptes bàsics del
dret

6

6

Investigació i diagnòstic

6

6

Anàlisi de casos i situacions
Avaluació de centres, programes
i professionals
Salut, autonomia i benestar social

6

Optatives

6

6

6
6

Segon
6
6
6

6
6
6

Tercer
Direcció i gestió de centres i
projectes
Dret de la persona
Optatives

12

Serveis socials

6

6
6

Quart
Pràctiques

Reconeixement acadèmic

30

Tecnologies de la informació
i la comunicació
Ètica i deontologia professional

3
3

Optatives

6

Treball final de grau

12
6
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Sortides professionals
L’exercici del treball social es desenvolupa en un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de l’autonomia i suport a la dependència: en l’Administració pública (Generalitat,
ajuntaments, consells comarcals, diputacions, fundacions públiques), en iniciatives socials i ONG
(Càritas, Creu Roja, associacions i fundacions), en entitats privades i empreses. Entre altres, volem
assenyalar els àmbits següents:
– Serveis socials bàsics: equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, consells
comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domiciliària, centres oberts per a infants, etc.
– Serveis socials especialitzats (atenció per a col·lectius): atenció a la infància (centres d’acolliment, residencies d’acció educativa (CRAE), servei d’integració familiar i d’adopcions,
etc.), atenció a la família (dones en situació de violència masclista, acolliment residencial,
etc.), atenció a la gent gran en dependència o risc social (centres de dia, centres residencials, etc.), atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (centres de
dia d’atenció especialitzada, centres ocupacionals, serveis d’acolliment residencial, etc.),
atenció a problemàtiques socials derivades de la malaltia mental, prevenció i atenció en
l’àmbit de les drogodependències, acolliment i atenció social a persones immigrades i
refugiades, acolliment i atenció a persones sense llar, etc.
– Salut: centres de salut, hospitals, serveis de salut mental, serveis i centres sociosanitaris, etc.
– Justícia: justícia juvenil (serveis d’assessorament tècnic, mediació amb les víctimes,
aplicació de mesures en medi obert i medi tancat, etc.), jutjats (serveis d’assessorament
tècnic, oficina d’atenció a la víctima, mediació familiar, etc.), institucions penitenciàries
(comissions d’assistència social, penitenciària, serveis de reinserció, etc.).
– Educació: equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, mediació escolar, detecció i tractament de l’absentisme, centres d’educació especial, etc.
– Habitatge: col·laborar en programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de
protecció social.
– Dinamització comunitària: centres socials, centres cívics, esplais, centres oberts, col·
laborar amb les associacions de veïns, plans de desenvolupament comunitari, etc.
– Altres: administració, gerència i planificació de serveis de Benestar, serveis relacionats
amb el sector laboral (empreses, sindicats, mutualitats, cooperatives), l’exercici privat
(consultories, supervisió), etc.

Competències adquirides
Les competències adquirides permetran desenvolupar les següents funcions en l’exercici professional:
1. Detectar problemes i necessitats (de persones, famílies o col·lectius), explorar-los, fer-ne
la diagnosi, dissenyar projectes de tractament i dur-los a terme. En el desenvolupament
d’aquestes tasques és fonamental tenir present que l’entorn social de la gent és un dels
aspectes que expliquen les situacions que viuen i un recurs per trobar solucions.
2. Informar entorn dels drets socials i gestionar l’accés a les atencions, serveis i prestacions
del sistema de benestar a les persones que ho necessitin.
3. Contribuir a desenvolupar les polítiques socials, promovent nous recursos socials, activitats o iniciatives que remoguin els obstacles que impedeixin gaudir de la plena ciutadania.
4. Desenvolupar projectes, exercicis professionals participatius que permetin activar o desenvolupar les capacitats i potencialitats de persones i grups per funcionar de manera
autònoma.
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