
CALENDARI D’EXAMENS 2021-2022. 

 TREBALL SOCIAL 

Convocatòria de juny 

                                                                                                                     

Primer 
curs 
 

Psicologia social       
Teories del treball social               
Fonaments d’economia                
Àmbits del treball social               
Pensament contemporani                                                      

30 de maig a les 16,30 h 
7 de juny a les 16,30 h 
2 de juny a les 16,30 h 
NO EXAMEN 
10 de juny a les 16,30 h 

021 
063 
019 
 
019 

 

Segon 
curs 
 

Funcions i conceptes bàsics del dret   
Desigualtat, pobresa i exclusió social                                              
Bases de la investigació              
Treball social amb grups i comunitats             
Teories i processos organitzatius 

7 de juny a les 8,30 h  
16 de juny a les 8,30 h 
2 de juny a les 8,30 h 
30 de maig a les 8,30 h 
13 de juny a les 8,30 h 

021 
345 
021 
021 
019 

 

Tercer 
curs 
 

Anàlisi de casos i situacions d’intervenció   
Avaluació de centres programes i professionals          
Salut, autonomia i benestar social      
Serveis socials          

2 de juny a les 12,30 h 
16 de juny a les 12,30 h 
7 de juny a les 12,30 h 
30 de maig a les 12,30 h 

019 
Sala Actes 
021 
021 

 

Quart 
curs 

Tecnologies de la informació i la comunicació         
Ètica i deontologia professional   

NO EXAMEN 
7 de juny a les 08,30 h 

 
Sala d’actes 

 

Optatives 
 

Polítiques de convivència i igualtat                         
Acció socioeducativa àmbit envelliment                        
Intervenció social en drogodependències                                      
Participació i acció comunitària 
Salut mental                                                                             
L’entrevista en intervenció social                                        
Intervenció social en sistemes familiars                            
El poble gitano 

14 de juny a les 16,30 h 
NO EXAMEN 
31 de maig a les 16,30 h 
8 de juny a les 16,30 h 
NO EXAMEN 
NO EXAMEN 
NO EXAMEN 
13 de juny a les 18,30 h 

252 
 
021 
140 
 
252 
 
019 

 

RECUPERACIONS 

Primer curs Pensament contemporani 20 de juny a les 16,30 h 141 

 Fonaments d’economia 17 de juny a les 16,30 h 141 

 
Segon curs Bases de la investigació   20 de juny a les 08,30 h 141 

 

 
Quart curs Ètica i deontologia professional 22 de juny a les 12 h 140 

 

 

Tercer curs Anàlisi de casos i situacions d’intervenció 
Salut, autonomia i benestar social 
Serveis socials 

20 de juny a les 15,30 h 
21 de juny a les 12,30 h 
20 de juny a les 12,30 h 

140 
142 
140 


