MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL
SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, atesa
l'adequació entre les competències i els coneixements adquirits a la
Diplomatura i els prevists al Títol de Grau, té previst un sistema d'adaptacions
per facilitar el procés de reconeixement i transferència de crèdits de la
Diplomatura en Treball Social al Grau de Treball Social.
El sistema d'adaptació per facilitar el reconeixement i transferència de crèdits
de la Diplomatura al Grau serà responsabilitat de la Comissió de
Reconeixement i Transferència de Crèdits del Títol de Grau de Treball Social,
amb l’autorització de la Comissió Acadèmica de la Universitat. El sistema
d'adaptació s'acull a la normativa vigent en matèria de reconeixement
(correcció d’error de l’Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es
modifica l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la
normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat).
1. Reconeixement de crèdits
La Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Títol de Grau de
Treball Social serà l’encarregada de resoldre els processos d'adaptació al Pla
d'Estudis de Grau. Analitzarà cada un dels expedients admesos valorant els
aspectes que s'indiquen en els següents apartats. La valoració dels diferents
apartats és acumulable.
1.1. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Grau a partir dels
estudis de Diplomatura en Treball Social
Per als diplomats per la UIB, el reconeixement de crèdits estarà determinat pel
Pla d'Estudis cursat (Plans 90, 94 i 98). En conseqüència, podran existir
diferències de crèdits a cursar en el Grau, d’acord amb el Pla d'Estudis en el
qual es cursà la Diplomatura. En cada Pla d'Estudis hi ha un grup
d'assignatures que es reconeixen automàticament i que el sol·licitant no haurà
de cursar si efectivament les va superar durant la Diplomatura. Així mateix, en
cada Pla d'Estudis hi ha assignatures que no es reconeixen automàticament i
que el sol·licitant haurà de cursar, tret que li siguin reconegudes per la seva
activitat professional o per la seva formació en altres estudis universitaris. El
Treball de Fi de Grau no es reconeix en cap cas.
A continuació, es presenten les assignatures que no es reconeixen
automàticament en els diferents Plans d'Estudis de la Diplomatura en Treball
Social de la UIB.

Diplomats en el Pla 90 o anterior
Mediació i resolució de conflictes
Intervenció en crisis
Intervenció estratègica
Intervenció en situacions de vulnerabilitat en el
sistema educatiu
Treball de Fi de Grau
Total
OB = Obligatòria; TFG = Treball Fi de Grau

Codi
21930
21923
21924
21926

Tipus
OB
OB
OB
OB

Crèdits
6
6
6
6

21931

TFG

6
30

Diplomats en el Pla 94
Codi
Tipus Crèdits
Mediació i resolució de conflictes
21930
OB
6
Intervenció en crisis
21923
OB
6
Intervenció estratègica
21924
OB
6
Intervenció en situacions de vulnerabilitat en el 21926
OB
6
sistema educatiu
Pràctiques externes
21928
PE
18
Treball de Fi de Grau
21931 TFG
6
Total
48
OB = Obligatòria; PE = Pràctiques externes; TFG = Treball Fi de Grau
Diplomats en el Pla 98
Codi
Tipus Crèdits
Documentació i comunicació científica
21901
FB
6
Dependència i vulnerabilitat
21918
OB
6
Processos i Tècniques del Treball Social de Grup
21919
OB
6
Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari 21920
OB
6
Intervenció Estratègica
21924
OB
6
Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis
21925
OB
6
Intervenció en situacions de vulnerabilitat en el 21926
OB
6
sistema educatiu
Treball Social amb famílies multiproblemàtiques
21929
OB
6
Mediació i resolució de conflictes
21930
OB
6
Polítiques d'Inclusió Social
21932
OB
6
Treball de Fi de Grau
21931 TFG
6
Total
66
FB = Formació básica; OB = Obligatòria; TFG = Treball Fi de Grau
En el cas dels sol·licitants que no van obtenir la seva Diplomatura en Treball
Social per la UIB es reconeixeran els crèdits que corresponguin d’acord amb
les assignatures cursades i la seva correspondència amb les competències del
Títol de Grau, acollint-se a les regles generals de la normativa de
Reconeixement i Transferència de Crèdits.

1.2. Reconeixement de l'assoliment del nivell B2 de llengua anglesa
D'acord amb la normativa de la UIB, per a l'obtenció del Títol de Grau és
necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que han assolit un
nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent, com a mínim, al B2
establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Les vies per demostrar l'assoliment d'aquest coneixement poden ser:
• aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis del qual està
matriculat (English for Education and Social Work);
• superar la prova d'anglès que la UIB convoca al llarg de cada curs;
• presentar un certificat o titulació;
• superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins
la titulació;
• superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a
través d'un programa de mobilitat.
Per tant, es pot reconèixer l'assoliment d'aquest nivell de llengua anglesa a
través de la documentació aportada pel sol·licitant.
Per a més informació sobre aquest aspecte, es pot consultar la pàgina web de
la UIB (http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/)
1.3. Reconeixement de crèdits per ensenyaments universitaris oficials
diferents a la Diplomatura en Treball Social
Per al reconeixement de crèdits entre estudis diferents i en el cas d’estudis
parcials previs realitzats a la UIB o en una altra universitat espanyola o
estrangera, sense equivalència amb el nou Títol de Grau en Treball Social, la
Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits pot reconèixer els
crèdits de les matèries o assignatures cursades d’acord amb l’adequació a les
competències i els coneixements associats a assignatures del Titol de Grau.
Els sol·licitants que estan en possessió d’un títol oficial (llicenciat, diplomat)
obtindran el reconeixement de crèdits que escaigui d’acord amb l’adequació
entre les competències i els coneixements associats a les assignatures
cursades i els prevists al pla d’estudis del Grau de Treball Social, o pel seu
caràcter transversal. Si s’entén que la titulació d’origen pertany a la mateixa
branca, el reconeixement de tots els crèdits de formació bàsica és automàtic.
1.4. Reconeixement de crèdits per activitats professionals i estudis
universitaris no oficials
Es pot reconèixer fins a un màxim del 15 per cent del total de crèdits de la
Titulació a partir d’ensenyaments universitaris no oficials (titols propis) i
d’activitats professionals. En conseqüència, el reconeixement d'aquesta

modalitat mai no podrà ser superior a 36 crèdits. En cap cas no podrà ser
objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
La formació de reciclatge queda exclosa d'aquest apartat (cursos, seminaris,
etc.).
L’activitat professional abasta l'exercici professional com a treballador/a social i
l'experiència docent.
L’exercici professional com treballador/a social serà adequadament documentat
a través d'una història de vida laboral (en la qual consti el lloc de treball ocupat i
la durada del mateix) i d’un certificat de les funcions professionals
desenvolupades en el lloc de treball signat per la persona que ostenti la
representació jurídica de l'entitat empleadora. El reconeixement de crèdits
dependrà dels anys treballats.

Fins a 2 anys

Experiència
Sense
laboral com reconeixement
a
treballador/a
social

De 2 fins
a5
anys
Fins a 12
crèdits

De 5 fins
a8
anys
Fins a 18
crèdits

De 8 fins
a 12
anys
Fins a 24
crèdits

Més de
12 anys
Fins a 36
crèdits

L’activitat professional també inclou l’experiència docent, preferentment en el
marc d'Universitats i en Titulacions de la Branca de Ciències Socials i
Jurídiques i la tutela de pràctiques externes d'estudiants de la Diplomatura o
del Grau en Treball Social. L'experiència docent es reconeixerà amb 6 crèdits
per assignatura completa impartida cada curs. La tutela de pràctiques externes
es podrà reconèixer amb 2 crèdits per cada curs acadèmic en el cas d'haver
tutoritzat estudiants de Diplomatura i amb 3 crèdits per cada curs acadèmic si
els estudiants eren de Grau.

2. Documentació a presentar amb la sol·licitud
1. Còpia del títol o títols universitaris oficials que donen accés al Grau.
2. Expedient acadèmic del títol o títols oficials que donen accés al Grau.
3. Història de vida laboral en la qual consti el lloc de treball ocupat i la seva
durada. El certificat de vida laboral de la Seguretat Social es considerarà
un document vàlid.
4. Un certificat de les funcions professionals desenvolupades en el lloc de
treball, signat per la persona que ostenti la representació jurídica de
l'entitat empleadora.
5. Còpia del títol o títols universitaris propis i dels seus plans d'estudis.
6. Certificat acreditatiu de la tutorització de pràctiques externes. En el seu
defecte, declaració jurada.

7. Acreditació de l'experiència docent desenvolupada a la Universitat.
8. Certificat o titulació que acrediti posseir un nivell de coneixement de la
llengua anglesa equivalent, com a mínim, al B2 establert al Marc
europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
3. Procediment
1. Sol·licitar preinscripció al Grau de Treball Social.
2. Consultar la llista d'alumnes admesos.
3. Si el sol·licitant resulta admès, ha d'acudir als serveis administratius en el
termini corresponent i sol·licitar el reconeixement de crèdits. (El procediment
per
fer
aquesta
sol·licitud
pot
consultar-se
en
http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Tramitsadministratius/Tramits/Procediment.-Sollicitud-i-reconeixement-decredits.cid295166

