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Prerequisits
El mòdul ha de cursar-se després d'haver superat -o estar cursant- la resta dels crèdits corresponents al
itinerari d'intervenció psicosocial i comunitària.

Objectius
.- Utilitzar les eines adquirides per a la detecció de necessitats i avaluació de les demandes presents en
l'àmbit d'intervenció específic.
.- Aplicar tècniques d'intervenció i avaluació adequades per a les problemàtiques i situacions identificades i els
plans d'acció desenvolupats.
.- Adaptar els seus coneixements a las necessitats i procediments del centre.
.- Treballar en equip de manera coordinada i col·laborativa, comunicant-se amb claredat i oportunitat amb
l'equip del centre.
.- Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte les implicacions ètiques i polítiques
de la seva pròpia actuació i de la del resta de l'equip.
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Competències
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Establir objectius operatius fonamentals, rellevants teòricament i socialment, que tinguin en compte la
complexitat de la realitat psicosocial
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i
problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i a l'avaluació de plans i programes
d'intervenció psicosocial.
Seleccionar i aplicar les tècniques necessàries per a la recollida, l'anàlisi i la presentació de material
empíric de caràcter qualitatiu
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar tècniques de recollida d'informació sobre el pla de pràctiques realitzat per a la seva avaluació
posterior
2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
3. Dissenyar, juntament amb els professionals del centre de pràctiques externes, objectius d'intervenció a
partir de demandes i situacions concretes
4. Proposar un procediment de diagnòstic de la problemàtica psicosocial que s'aborda en les pràctiques
5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
7. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Continguts
Les pràctiques externes es desenvoluparan en centres on es realitzin activitats d'intervenció psicosocial. Els
estudiants s'incorporaran en un projecte desenvolupat pel centre i realitzaran les activitats professionals
d'acord amb els objectius del mateix, posant en pràctica els coneixements adquirits en relació amb la
intervenció social.

Metodologia

TIPUS D'ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides
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Actividades en el centro de prácticas

150-300

E05, E05.07, E06,E06.04, E07, E07.06,
T01, T02

Tutorías

10

T01, T02

Memoria de prácitcas

50

T01, T02

Diario de campo

15

T01

Supervisades

Autònomes

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats en el centre de pràctiques

150

6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Diari de Camp

15

0,6

2, 7

Memòria de pràctiques

50

2

2, 7

Tutoríes

10

0,4

2, 7

Tipus: Dirigides

Avaluació

ACTIVITATS
D'AVALUACIÓ

HORES

Memòria de
pràctiques

75

PES NOTA

RESULTATS
D'APRENENTATGE

80%

E05, E05.07,
E06,E06.04, E07,
E07.06, T01, T02
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Informe tutor/a
centrE

0

10%

E05, E05.07,
E06,E06.04, E07,
E07.06, T01, T02

Informe tutor/a
UAB

0

10%

E05, E05.07,
E06,E06.04, E07,
E07.06, T01, T02

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Informe tutor/a acadèmic

10%

0

0

1, 2, 3, 4, 7

Informe tutor/a centre

10%

0

0

1, 2, 3, 4, 7

Memòria de pràctiques

80%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia
Aquella recomanada pels diferents centres, necessària pel desenvolupament de les tasques.
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