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Descrición

O Grao en Traballo Social capacitará o alumnado para 
o exercicio profesional como traballador e traballadora 
social. Intervirá en situacións de conflito
nos diferentes ámbitos sociais dos individuos,

participará na formulación e planificación
de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención 
de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos. 

Áreas

— Asistencial: atención a demandas de individuos 
ou grupos relacionadas con necesidades sociais; 
orientación, información e asesoramento sobre dereitos 
sociais e recursos da sociedade; organización e xestión 
de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento
a poboación xeral e colectivos específicos.
— Prevención, promoción de situacións de inxustiza 
social que impidan a aparición de problemas e carencias 
sociais, e que promovan os dereitos humanos.
— Incorporación social: en calquera poboación
que se encontre nunha situación de vulnerabilidade
ou exclusión social.
— Supervisión: de equipos e servizos.

— Docencia e investigación social: en relación
con problemas sociais obxecto de intervención; análise 
e intervención no ámbito social (natureza, dimensión 
e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); 
investigación e análise dos factores condicionantes
do benestar social.
— Mediación: mediación familiar, social, comunitaria…
— Xestión e dirección: de servizos e programas sociais
e recursos humanos.
— Planificación e avaliación: de programas e servizos.
— Coordinación: con outros profesionais, 
administracións e recursos.

Saídas profesionais

— Distintos servizos da Administración central
(ex., xulgados, institucións penitenciarias),
da autonómica (ex., servizos sanitarios tanto
en atención primaria, hospitalaria, saúde mental, 
menores…) e da local (ex., servizos sociais 
dos concellos)
— Departamentos de recursos humanos
— Centros públicos ou privados da terceira idade, etc
— Servizos educativos

— Empresas ou ONG que prestan diferentes
servizos sociais (ex., prevención e tratamento
de drogodependencias, atención a inmigrantes, 
atención a infancia en risco, a malos tratos)
— Xestión de empresas ou organizacións
de servizos sociais
— Consultorio
— Asesorías
— Docencia e investigación…



Primeiro curso

Primeiro cuadrimestre Segundo cuadrimestre
Introdución ao traballo social 
Ciencia política: política e democracia 
Fundamentos dos servizos sociais 
Antropoloxía: antropoloxía social e cultural 
Psicoloxía: psicoloxía básica

Estatística: estatística aplicada á investigación social 
Epistemoloxía do traballo social 
Organización dos servizos sociais 
Socioloxía: socioloxía xeral 
Dereito: fundamentos xurídicos

Segundo curso

Primeiro cuadrimestre Segundo cuadrimestre
Conceptos, teorías e métodos en traballo social 
Psicoloxía: métodos e técnicas de investigación social 
Servizos sociais especializados I 
Psicoloxía: desenvolvemento humano no ciclo vital 
Psicoloxía: psicoloxía social

Habilidades sociais e de comunicación do traballo social 
Política social 
Servizos sociais especializados II 
Saúde, dependencia e vulnerabilidade 
Dereito: dereito e traballo social 

Terceiro curso

Primeiro cuadrimestre Segundo cuadrimestre
Ética e traballo social 
Proceso de planificación en traballo social 
Traballo social individual e familiar 
Política social europea 
Estrutura social

Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social 
Traballo social de grupo e comunitario 
Políticas públicas en España 
Socioloxía aplicada ao traballo social 
Xestión de organizacións de benestar social

Cuarto curso

Primeiro cuadrimestre Segundo cuadrimestre
Prácticas externas: Prácticum Traballo de fin de grao 

Catro optativas

Optativas

Avaliación de programas sociais
Inglés para traballadores/as sociais
Traballo social e cooperación ao desenvolvemento
Traballo social e mediación
Traballo social na incorporación social
Pedagoxía social para traballo social

Sistemas de benestar social comparados
Traballo social e ámbitos profesionais 
Xénero, violencia e intervención social
Xeriatría para traballadores/as sociais


