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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1. Cronograma de implantación do título 

De acordo coas “Directrices propias dá Universidade de Vigo sobre 
estrutura e organización dous planos de estudos de grao”, no seu punto 
8.3, a implantación do plan de estudos de Grao en Educación Social será 
progresiva, curso a curso, en cumprimento do apartado a) da “Disposición 
transitoria segunda. Ensinos anteriores” do RD1393/2007 que di:  

“a) Aos/as estudantes que na data de entrada en vigor deste real 
decreto, iniciasen estudos universitarios oficiais conforme a anteriores 
ordenacións, seranlles de aplicación as disposicións reguladoras polas que  
iniciasen os seus estudos, sen prexuízo do establecido na Disposición 
Adicional Segunda deste real decreto, ata o 30 de setembro de 2015, en 
que quedarán definitivamente extinguidas”. Consecuentemente, o plan de 
estudos da Diplomatura en Educación Social extinguirase temporalmente 
curso por curso.  

En relación co calendario de implantación poden darse condicións que  
aconsellen a implantación simultanea de varios cursos ou pola contra de 
forma secuencial. Xa que logo:  

“Previamente ao comezo de cada curso académico a partir de 2009/10, 
a universidade concretará o número de cursos dos estudos de grao a 
implantar, tendo en conta para iso os recursos necesarios e as previsións de 
número de alumnos procedentes da titulación anterior de Educación Social, 
que se adaptan ao plan de grao. Deseñouse un plan de adaptación co 
obxectivo principal de favorecer que o alumnado da titulación anterior 
adáptense ao plan de estudos de grao”.  

Seguindo as recomendacións do documento do “Consello Galego de 
Universidades”:  

“Liñas xerais para a implantación dúas Estudos de Grao e Posgrao non 
SUG”, e tendo en conta que os recursos humanos e materiais existentes na 
Facultade de Ciencias da Educación así o permiten, proponse 
preferentemente a partir do curso 2009-10 a implantación curso por curso. 
 
 

 CRONOGRAMA GRAO EDUCACIÓNSOCIAL 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

CURSO 
IMPLANTADO 

1º 2º 3º 4º 
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10.2. Información sobre a adaptación dos/as estudantes aos 
estudos existentes ao novo plan de estudos: 

Procedemento de adaptación, no seu caso, do alumnado dos estudos 
existentes ao novo plan de estudos:  

O sistema de adaptación dos estudantes do actual título de Diplomado 
en Educación Social foi deseñado intentando axuntar a correspondencia 
lóxica de contidos e competencias asociados das materias dun e outro plan, 
coa transferencia e o recoñecemento de todos os créditos derivados do 
traballo desenvolvido polo\/a estudante, en consonancia coa filosofía 
derivada do sistema  ECTS.  

Co fin de garantir unha transición ordenada e evitar posibles prexuízos 
aos\/as  

estudantes, o procedemento poderá ser revisado anualmente durante o 
período de implantación para corrixir posibles desviacións da proposta e 
solucionar problemas que a práctica vaia pondo en evidencia.  

A Xunta de Facultade nomeará unha Comisión de Convalidaciones e 
Adaptacións que será a encargada de levar a cabo os procesos de 
adaptación ao novo Plan de Estudos de Grao en Educación Social. A súa 
composición incluirá profesores/as da titulación, PAS e estudantes, na 
proporción que estableza a propia Xunta de Facultade.  

O sistema de adaptacións inclúe unha Guía de Adaptacións que 
orientará os procesos de adaptación. A Comisión de Adaptacións será a 
encargada de resolver devanditos procesos, seguindo as indicacións da 
Guía, podendo adaptar estas indicacións atendendo ao expediente concreto 
de cada estudante e aos obxectivos  

da titulación. Establecerase e darase publicidade ao procedemento de 
solicitude de adaptación e ás canles de comunicación coa Comisión de 
Adaptacións, que terá potestade para resolver as cuestións concretas que 
poidan xurdir como pode ser o recoñecemento de créditos de Libre Elección, 
ou calquera outra cuestión derivada da situación persoal de cada estudante. 

Estableceranse as canles adecuadas para que os/as estudantes poidan 
expor as súas dúbidas e reclamacións sobre o proceso de adaptación, que 
serán respondidas e resoltas pola Comisión de Adaptacións.  

Guía de Adaptacións 

TÁBOA DE CONVALIDACIÓNS 

PLAN 2000 (do 22/08) NOVO PLAN 

Teorías e instituciones contemporáneas 
da educación 

Teorías e instituciones educativas 

Historia da educación social Historia da educación social 
Psicoloxía social e das organizaciones Psicoloxía social 
Socioloxía para educadores sociais Socioloxía da educación 
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TÁBOA DE CONVALIDACIÓNS 

PLAN 2000 (do 22/08) NOVO PLAN 

Socioloxía e antropoloxía social Antropoloxía social e cultural 
Filosofía social Filosofía social 
Metodoloxía da investigación 
socioeducativa 

Metodoloxía da investigación 
socioeducativa 

 Diagnose e análise de necesidades 
socioeducativas 

Pedagoxía social Pedagoxía social 
 Xénero e educación social 
Educación no formal e pedagoxía do 
ocio 

Educación para o ocio e tempo de lecer 

Psicoloxía do desenvolvemento Psicoloxía do desenvolvemento 
Educación permanente Educación permanente 
Programas de atención en xerontoloxía Xerontoloxía e educación social 
Educación intercultura e para a paz Educación intercultural e para a paz 
Ecuación de persoas adultas Educación de persoas adultas 
 Intervención socioeducativa no ámbito 

familiar 
Psicoloxía da adicción Intervención socioeducativa nas 

conductas adictivas 
 Ecuación social no sistema educativo 
Intervención educativa sobre problemas 
fundamentáis de desadaptación social 

Intervención socioeducativa para a 
inclusión social 

 Discapacidade e educación social 
Socioloxía rural e urbana Sociología do consumo e identidades 

culturais 
Educación social nos servizos sociais Educación social nos servizos sociais 
Novas tecnoloxías aplicadas á educación Recursos tecnolóxicos en educación 

social 
Procesos psicolóxicos básicos Estratexias de aprendizaxe en contextos 

socioeducativos 
 Medición en conflictos e situacións de 

violencia 
Habilidades sociais e técnicas de grupo Habilidades sociais en educación social 
 Investigación-acción na práctica 

educativa 
Intervención psicosocial en problemas 
sociais 

Dinámica de grupos e intervención 
psicosocial comunitaria 

Didáctica xeral Didáctica: deseño e programación no 
ámbito socioeducativo 

Programa de animación sociocultural Programas de animación sociocultural 
Traballo educativo con menores 
inadaptados 

Intervención socioeducativa na infancia 
e adolescencia e situación de risco social 

Educación e animación sociolaboral Educación e animación sociolaboral 
Educación ambiental Educación ambiental para o 

desenvolvemento sostible 
Educación para a saúde Intervención en saúde e educación 

social 
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TÁBOA DE CONVALIDACIÓNS 

PLAN 2000 (do 22/08) NOVO PLAN 

Avaliación de programas de promoción 
social 

Avaliación de programas 
socioeducativos 

 Programas de educación social na 
terceira idade 

 Sexualidad e saúde 
Prácticum I Iniciación na práctica profesional 

Prácticum I Prácticum I 
Prácticum II Prácticum II 
 

Aquelas materias do plan antigo que non teñan equivalencias ou non 
sexa posible a súa homologación ao plan novo, serán homologables por 6 
créditos optativos segundo a normativa vixente. No non previsto nos 
mecanismos de convalidación-homologación, resolverá a Comisión de 
Convalidacións e Adaptacións do Centro.  

Adaptación de créditos de libre elección:  

Os créditos de Libre Elección oficialmente recoñecidos para a súa 
contabilización na  titulación a extinguir da Diplomatura en Educación Social 
poden ser utilizados no proceso de adaptación ao novo Plan de Estudos de 
Grao. Os créditos obtidos por cursar unha materia non poderán ser 
utilizados se a materia xa é recoñecida como tal no proceso de adaptación. 
A Comisión de Adaptacións será a que determine en cada caso o xeito en 
que son recoñecidos, podendo utilizarse os créditos de Libre Elección para o 
recoñecemento dos 6 créditos ECTS convalidables por participar en 
actividades culturais, universitarias, deportivas, etc.  

10.3. Ensinanzas que se extinguen pola implantación do 
correspondente título proposto: 

Título de Diplomado/a en Educación Social, impartido por la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo, Campus de Ourense. 

Ademais o plan de estudos do Título de Diplomado/a en Educación Social 
do 22/08/2000, extinguirase temporalmente curso por curso. Para saber 
máis información sobre as materias do plan de estudos a extinguir ir a: 

• https://seix.uvigo.es/alumnado/1ciclo/pl12_105711g.html  

Ademais no epígrafe “Titulacións a extinguir” da web  da Facultade de 
Ciencias da Educación de Ourense, aporta aos estudantes información sobre 
materias sen docencia, datas de exámenes do curso 2011/12, así como, os 
tribunais de exames. Para ver a información ir a: 

•  http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/?q=node/138  


