Educació Social
Acreditació

®

FAVORABLE
2500327-05479-15
AQU Catalunya està inscrita a EQAR

Grau en Educació 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
Primer curs
1r semestre
L’educador social i la seva acció
Corrents teòrics i metodològic en educació
2n semestre
Societat, cultura i educació
La psicologia com a eina per a la pràctica
socioeducativa
1r semestre i 2n semestre (anual)
L’aprenentatge de l’estudiant universitari 1
Aprenentatge a través de les tecnologies
de la informació i la comunicació

Crèdits
12
12
Crèdits
12
12
Crèdits
6
6

Segon curs				
1r semestre
Crèdits
Polítiques socials i legislació en l’àmbit d’actuació
de l’educador social
12
2n semestre
Crèdits
Programes i eines d’acció socioeducativa
12
1r semestre i 2n semestre (anual)
L’aprenentatge de l’estudiant universitari 2
6
Anàlisi de situacions d’acció socioeducativa
6
Disseny de projectes i estratègies bàsiques
per a l’acció socioeducativa
12
Acció socioeducativa en contextos de vida
quotidiana
12

Tercer curs
1r semestre
Crèdits
Organització, gestió i avaluació de projectes
i serveis socioeducatius
12
Optatives
18
2n semestre
Crèdits
Pràcticum 1
12
La pràctica socieoducativa: relació, comunicació
i intervenció
12
1r semestre i 2n semestre (anual)		
Reconeixement acadèmic
6
Quart curs				
1r semestre
Crèdits
Pràcticum 2
30
2n semestre
Crèdits
Treball final de grau
12
Optatives
18
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Sortides professionals
Podran treballar com a professionals de l’atenció directa o formant part d’un equip multidisciplinari en tres
grans àmbits d’actuació:
–
L’Educació Especialitzada (serveis socials
d’atenció primària; serveis penitenciaris; justícia juvenil; infància, adolescència i família;
persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències, salut mental...).
– L’animació sociocultural i l’educació per al
temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci
de diferents administracions; serveis i programes de temps lliure; programes i serveis
de desenvolupament comunitari i promoció
de participació ciutadana; serveis adreçats a
la promoció sociocultural...).
– L’educació permanent (programes de transició a la vida activa i centres de formació professional ocupacional; serveis i programes
d’acollida i formació de refugiats, minories
ètniques i estrangers; participació en programes socioculturals de promoció i dinamització comunitària...).

Competències adquirides
Les competències adquirides permetran desenvolupar
tasques de:
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– prevenció de situacions de risc social, marginació o inadaptació
– formació i inserció professional de col·lectius
en situació d’exclusió social
– promoció de les persones i la seva qualitat de
vida
– l’educació en el lleure
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