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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social
Crèdits 0,3 de presencials (7,5 hores) 5,7 de no presencials (142,5 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Marinez De Oliveira Xavier
m.doliveira@uib.es

12:00h 14:00h Dilluns 28/06/2014 30/06/2015 BBO9

María Gómez Garrido
maria.gomez@uib.es

10:00h 12:00h Dimecres 22/09/2014 20/02/2015 4 Beatriu
de Pinós

Maria Antonia Gomila Grau
ma.gomila@uib.es

09:00h 11:00h Dimarts 03/02/2015 30/06/2015 C103

11:00h 12:00h Dilluns 22/09/2014 06/02/2015 Tutorías online

Rubén Jarazo Alvarez
r.jarazo@uib.es

13:00h 14:00h Dimecres 09/02/2015 29/05/2015 BE10 Ramon
Llull (con

cita previa)
Joana Maria Mestre Miquel
joanamaria.mestre@uib.es

12:00h 13:00h Dijous 09/02/2015 09/07/2015 BG07

Marc Andreu Morell Tipper
marc.morell@uib.cat

18:00h 19:00h Dimarts 01/09/2014 31/07/2015 Sala Compartida
2 (AB06)

de l'Edifici
Ramon Llull -
Confirmar cita
amb antelació

Bartomeu Mulet Trobat
tomeu.mulet@uib.es

17:00h 18:00h Dimecres 25/09/2014 28/01/2015 220-B,
Ramon Llull
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Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

14:00h 15:00h Dilluns 26/01/2015 25/05/2015 B-100 Edifici
Guillem Cifre

María del Carmen Touza Garma
carmen.touza@uib.es

12:00h 13:00h Dimecres 22/09/2014 31/07/2015 A-102
Guillem Cifre

18:15h 19:30h Dimarts 23/09/2014 27/01/2015 D 3
José Francisco Campos Vidal
quico.campos@uib.es

18:00h 19:00h Dilluns 09/02/2015 18/05/2015 D3, freqüència
quinzenal

10:00h 11:00h Dimecres 04/02/2015 15/07/2015 Despatx 4, edifici
Beatriu de PinósMaria Antònia Carbonero

Gamundí
macarbonero@uib.es

16:00h 17:00h Dijous 12/02/2015 25/06/2015 Despatx 4, edifici
Beatriu de Pinós

16:30h 17:30h Dimarts 02/09/2014 27/01/2015 2 Beatriu
de PinósJosefa Cardona Cardona

jp.cardona@uib.es 17:00h 18:00h Dimecres 04/02/2015 08/07/2015 2 Beatriu
de Pinós

15:00h 17:00h Dijous 22/09/2014 06/02/2015 BB09Fernanda Caro Blanco
nanda.caro@uib.es 18:00h 20:00h Dimarts 09/02/2015 03/07/2015 BB09
Miguel Ángel Oliver Perelló
mangel.oliver@uib.es

10:00h 12:00h Dilluns 22/09/2014 26/06/2015 BG 07

Marielva de la Trinidad Risquez

Buonaffina
m.risquez@uib.es

12:00h 13:00h Dimecres 09/02/2015 29/06/2015 Las tutorias
deben ser

concertadas
por campus
extens. Se

realizan enAB06
Despacho

compartido Edif-
Ramón Llull

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) s'inclou en el mòdul d'aplicacions pràctiques del pla d'estudis de Treball
Social. Se situa al final del procés formatiu de l'estudiant i desenvolupa competències que es relacionen amb
l'ampliació dels estudis i amb la transició cap a l'exercici professional, la investigació i els estudis de postgrau.
És una assignatura obligatòria ubicada al segon semestre del quart curs, amb una dedicació de 150 hores,
de les quals un màxim de 7,5 podran dedicar-se a activitats presencials (tutoria, orientació metodològica i
avaluació). Ha de consistir en un informe o estudi equiparable als que poden produir els professionals de cada
disciplina i ha de demostrar tant el domini de les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla d’estudis
de Treball Social com l’assoliment de competències específiques lligades a la línia temàtica en què s’inscrigui.
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A l'hora de matricular-se de quart curs, l'alumne tindrà a la seva disposició una llista de línies temàtiques,
cada una de les quals tindrà assignat un professor tutor. L'alumne haurà de triar tres línies i indicar-ne
l'ordre de preferència. L'assignació de línies temàtiques i tutors es farà el mes de gener entre els alumnes
matriculats el mes de setembre. Aquesta adjudicació es farà per ordre de nota mitjana d'expedient a partir
de les sol·licituds dels interessats expressades en un procediment que s'obrirà a Campus Extens. En cas de
coincidència, s'utilitzarà un segon criteri: escrit de motivació presentat per l'estudiant i que podrà adduir, per
exemple, la coherència de la línia temàtica pretesa amb el seu itinerari formatiu i les pràctiques externes. Els
alumnes matriculats durant el període d'ampliació de matrícula només podran optar a les línies temàtiques
i els tutors que hauran quedats lliures després del primer procediment d'assignació. En aquest segon cas,
l'adjudicació es farà per ordre cronològic de sol·licitud.

Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà un tutor assignat. El TFG pot ser tutelat conjuntament amb
un tutor extern durant el període de mobilitat al segon semestre de quart curs (per exemple, mentre l'estudiant
gaudeix d'una beca Erasmus). S’entén que l’estudiant aprofitarà l’estada a l’altra universitat per treball, amb
assistència d’un tutor de la UIB, que es pot complementar telemàticament amb un professor de la institució
on haurà començat el treball.

L'avaluació del TFG es produeix en dues fases. La primera, la porta a terme el tutor. La segona, la realitza un
tribunal constituït per membres de la Comissió de TFG.

L'alumne tindrà a la seva disposició un espai virtual a la plataforma Moodle que recollirà tota la documentació
relativa al TFG.

Requisits

Essencials
Per matricular-se d'aquesta assignatura:

* Cal haver superat 120 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria,
totes les assignatures de tipus optativa, totes les assignatures de tipus pràctiques externes.

* Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació
bàsica.

Competències

A continuació s'indiquen les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla d’estudis de Treball Social.
Les competències específiques lligades a la línia temàtica en què s’inscrigui poden consultar-se a la plataforma
Moodle de Campus Extens.

Específiques
* CE9. Capacitat d'obtenció i anàlisi de documentació rellevant per a la intervenció social.
* CE10. Capacitat d'investigar, analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional.
* CE13. Capacitat d'elaborar informes orals i escrits específics de la professió.
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Genèriques
* CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements a una área d'estudi que parteix

de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé se substenta en llibres
de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguàrdia
del seu camp d'estudi..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Consultau la informació relacionada amb les línies temàtiques a la plataforma Moodle (Campus Extens).

Continguts temàtics
Línies temàtiques. Línies temàtiques 2014-2015:

* Impactes socio-culturals a la societat de la “globalització”.
* Moviments socials, gènere i polítiques publiques.
* Polítiques socials i Serveis Socials a Espanya.
* Vulnerabilitat i exclusió social, els efectes de la crisi.
* Desigualtat, exclusió i polítiques socials en època de crisi.
* Prostitució, una realitat complexa.
* La prostitució: Claus d'anàlisis d'una realitat social complexa.
* La qüestió de classe en l’exclusió i el control socials.
* Relacions entre la comunitat educativa.
* Particularitats del dol a l´infància. Estratègies i Tècniques d´Intervenció. L'acolliment

residencial.
* Detecció i notificació dels maltractaments a persones majors.
* L’associacionisme i els moviments socials com a resposta a les problemàtiques actuals.
* Treball comunitari actual: Anàlisi d’experiències.
* Persones immigrants, vulnerabilitat i Treball Social.
* Programes i projectes amb col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, des dels Serveis

Socials Comunitaris i els Serveis Socials Especialitzats..
* La participación del Tercer Sector d’Acció Social i de l’associacionisme altruista al Sistema

Públic de Serveis Socials (SPSS) de les Illes Balears.
* Anàlisi dels serveis socials comunitaris i/o serveis socials especialitzats, especialment en els

sectors de menors i família, gènere i addiccions.
* Fatiga per compassió: escales, mesures i mecanismes de prevenció.
* Traumatització vicaria: escales, mesures i mecanismes de prevenció.
* Debriefing Grup: mecanismes de prevenció grupal de desgast professional.
* Utilització de metàfores en el Treball amb Famílies.
* Les característiques del context assistencial.
* Utilització de genogrames a l´avaluació familiar.
* Cultura europea, societat i crítica.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Contactes amb el
professor

Grup petit (P) Estudiant i professor pactaran una sèrie d'entrevistes a
principi de curs. A la primera, a més de pactar el calendari,
es determinarà l'abast exacte del treball. A la darrera
l'estudiant lliurarà tres còpies del treball. Entremig hi haurà
les entrevistes de seguiment que les dues parts considerin
necessàries.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració del treball L'alumne elaborarà el treball d'acord amb les orientacions del professor, les
normes de presentació establertes per al treball i la normativa del TFG de
la Facultat de Filosofia i Lletres.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El TFG serà avaluat pel professor tutor. Per tal d'assegurar que els criteris d'avaluació s'apliquen de manera
uniforme en tots els casos, la comissió del TFG dels estudis de Treball Social supervisarà l'avaluació de tots
els TFG.

El TFG es lliurarà al profesor tutor a la data assenyalada al període d'avaluació complementària o al període
d'avaluació extraordinària. El professor tutor qualificarà el treball i el lliurarà a la Comissió de TFG perquè
porti a terme la segona avaluació.
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Elaboració del treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció L'alumne elaborarà el treball d'acord amb les orientacions del professor, les normes de presentació establertes

per al treball i la normativa del TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Criteris d'avaluació La qualificació final del TFG es calcularà a través de la següent ponderació:

* Un 40% de la qualificació final s'associarà al grau de consecució de les competències
que el pla d'estudis assigna al TFG.

* Un 40% de la qualificació final s'associarà al grau de compliment dels criteris
d'avaluació específics de cada línia temàtica.

* Un 20% de la qualificació final s'associarà al grau de compliment de les normes de
presentació.

Consultau els criteris d'avaluació específics de cada línia temàtica i les normes de presentació a la plataforma
Moodle (Campus Extens).

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association
(6th. ed.). Washington, DC: Autor.


