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1. Dades del mòdul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom del mòdul Pràctiques externes 
  
Codi  
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 

2on semestre 

  
Horari (link a la pàgina web del centre o titulació) 
  
Lloc on s’imparteix Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 
  
Llengües Català, castellà 
  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a Ramon de Alós-Moner Vila 
  

Departament Sociologia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

e-mail  ramon.dealos@uab.cat 
  

 
2. Equip docent* 

 

 

Nom professor/a Ramon de Alós-Moner Vila 
  

Departament Sociologia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B3-187 
  

Telèfon (*) 93 581 24 19 
  

e-mail ramon.dealos@uab.cat 
  

Horari de tutories A convenir 
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 
Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit 
 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius  
 
Les pràctiques externes estan orientades a que l’estudiant adquireixi coneixements pràctics en el camp 
de la intervenció social, concretament en algun dels àmbits d’especialització del Màster:  
a) Polítiques d’igualtat en l`àmbit laboral; 
b) Polítiques educatives; 
c) Polítiques de gestió de la diversitat (immigració i integració social). 
 
L’alumne haurà de realitzar una estada en una institució especialitzada, en la que portarà a terme una 
activitat d’acompanyament en algun dels seus programes d’intervenció social. A partir de les 
preferències mostrades pels alumnes, el professor proposarà a cadascun d’ells una entitat en la que 
inscriure les pràctiques. En cas de discrepàncies o confluència d’interessos per part dels alumnes en 
alguna entitat, es valorarà l’expedient acadèmic. 
 
En cada cas, la UAB signarà un conveni de pràctiques amb l’entitat, a fi de donar cobertura jurídica a 
l’estada de l’estudiant. 
 

 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge  

 
Competencias básicas 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
 
 
Competencias específicas  
E01. Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de las sociedades 
complejas para analizar los retos fundamentales que plantean para la igualdad y el bienestar. 
E02. Diseñar, implementar y evaluar políticas socio-laborales que incidan en la relación entre trabajo, empleo y 
bienestar. 
E03. Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que inciden en la redistribución de 
recursos y en la mejora del bienestar de la ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva europea. 
E04. Aplicar el enfoque de género al análisis de la relación entre mercado laboral, cuidados y desigualdades 
sociales. 
E05. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ámbitos de trabajo, género y políticas 
sociales, utilizando técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa avanzadas. 
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Competencias transversales 
T2. Proponer soluciones innovadoras y emprendedoras en su campo de estudio. 
T3. Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y multidisciplinario 

 

6.- Continguts  

 
 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Explicació disseny d’un pla 
d’intervenció social 

5 h 

Aprenentatge sobre els continguts 
bàsics d’un pla d’intervenció social, 
dels mecanismes per al seu 
seguiment i avaluació posterior Dirigides 

Preparació Memòria i la seva 
presentació en públic 

10 h Aprenentatge preparació d’un 
informe; aplicació dels coneixements 

Les pràctiques externes contemplen una estada d’un total de 100 hores en una entitat o institució, en 
la que l’estudiant s’hi incorporarà per participar en les tasques quotidianes de l’entitat i adquirir 
coneixement i experiència pràctica en projectes d’intervenció social. 
 
Al mateix temps, l’alumne haurà de preparar una Memòria sobre les pràctiques realitzades, en la que 
haurà d’exposar i valorar la seva estada a l’entitat, i proposar línies de reflexió i de millora, d’acord 
amb uns criteris sobre la qüestió que seran explicats a classe pel professor. Finalment, l’alumne 
haurà de lliurar la Memòria i defensar-la en públic. 
 

L’estudiant comptarà amb un tutor de l’entitat en la que porti a terme l’estada; aquest tutor el guiarà 
en el seu procés formatiu del dia a dia i serà el responsable del bon funcionament de les pràctiques 
a l’entitat. En finalitzar l’estada, el tutor haurà d’emetre un informe valoratiu sobre el seguiment de 
l’estada per part de l’estudiant, que remetrà al professor responsable del mòdul. 
 
En iniciar l’estada, el tutor de l’entitat haurà de proposar a l’estudiant un "pla de treball" per al 
període de realització de les pràctiques, pla que serà acordat amb el professor responsable del 
mòdul. 
 
Així mateix, el professor responsable del mòdul de pràctiques externes exercirà de tutor acadèmic 
de l’estudiant. En concret, aquest professor orientarà als estudiants en la preparació de la Memòria 
de pràctiques, impartint una explicació sobre els criteris bàsics per al disseny d’un pla d’intervenció, 
per al seu seguiment i avaluació.  
 
La memòria que l’estudiant haurà de lliurar serà de 3.000 paraules, annexes a part. Cada estudiant 
haurà de defensar-la en públic, durant 20 minuts i amb l’ajut de la projecció de transparències, en 
una sessió amb la resta d’estudiants del mòdul. 
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adquirits en l’explicació del disseny 
d’un pla d’intervenció; aprenentatge 
explicació oral i utilització de material 
d’ajuda 

Supervisades Estada en pràctiques en una entitat 100 h 
Adquisició de coneixements pràctics 
sobre intervenció social i la seva 
gestió 

Autònomes Preparació Memòria pràctiques 35 h 

Adquisició competències en reflexió 
crítica i avaluació de programes 
d’intervenció social i sobre la seva; 
Capacitat d’elaboració d’informes i 
de presentació en públic. 

 

 

8.- Avaluació 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

Estada en entitat 100 h  

Preparació i defensa Memòria de pràctiques   50 h  

 
 

 
 

La nota final estarà formada per: 
 45% preparació Memòria de pràctiques; 
 15% defensa Memòria de pràctiques 
 15% informe del tutor de l’entitat de pràctiques 
 25% seguiment tutorial al llarg del curs 
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9.- Programació                           

 
El primer dia de classe el professor explicarà el funcionament del mòdul, i establirà els dies de tutories per a tot el grup i que serviran per fer les 
explicacions previstes en la programació: disseny d’un pla d’intervenció social i mecanismes de seguiment i valoració. 
 
L’estada en una entitat es realitzarà entre els mesos de febrer i mitjans d’abril. 
 
La preparació de la Memòria de pràctiques es portarà a terme entre inicis del mes de març i mitjans del mes de juny 
 
La defensa en públic de la Memòria es farà el dia 2 de juliol 
 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

7 febrer 2013 Tutoria grupal    

 
 
LLIURAMENTS 

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

17 juny 2013 Memòria pràctiques Punt d’informació o 
professor 

  

 


