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Prerequisits

Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

Objectius

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.

Competències

Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre els àmbits de treball, gènere i polítiques socials fent
servir tècniques de recerca qualitativa i quantitativa avançades.
Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució
de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva
europea.
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball,
ocupació i benestar.
Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la capacitació per a manejar adequadament els programes informàtics que permeten analitzar
els resultats que corresponen a cada un dels mètodes i les tècniques implementats en el mòdul
Aplicar la perspectiva de gènere al vincle entre treball de cura i règims migratoris a Europa i als seus
impactes
Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi dels problemes socials i al disseny de polítiques d'intervenció
social.
Defensar oralment un projecte de recerca davant d'un públic especialitzat
Dissenyar actuacions en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones a escala local i
considerant l'escenari de la vida quotidiana
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques d'intervenció social en l'àmbit de les polítiques laborals
Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social en l'àmbit de les polítiques educatives,
d'igualtat i d'integració.
Dissenyar projectes de recerca social, en el sentit de saber fonamentar un problema i una hipòtesi
d'investigació i proposar un disseny pertinent.
Distingir la jurisprudència europea en matèria de negociació col·lectiva.
Identificar problemes socials i saber valorar-ne les implicacions i els reptes a l'hora d'emetre
orientacions i propostes fonamentades per a prendre decisions d'intervenció política.
Interpretar, aplicar i identificar les repercussions dels diferents paradigmes metodològics i els seus
mètodes específics de recerca social, per al model i el disseny d'investigació i, en particular, per a
l'elaboració d'un disseny mixt.
Proposar línies d'actuació en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones i en polítiques de
temps de treball, en clau de gènere
Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

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.
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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.

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.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació de disseny d'un pla d'intervenció 5 0,2 6, 7, 8, 10, 14

Preparació d'una Memòria i de la seva presentació en públic 10 0,4 10, 15

Tipus: Supervisades

Estada en pràctiques en una entitat 100 4 1, 18

Tipus: Autònomes

Preparació de la Memòria de pràctiques i de la presentació oral 35 1,4 3, 8, 11, 13, 16

Avaluació

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Estada en pràctiques en una entitat 15% 0 0 1, 18

Informe del tutor de l'entitat 15% 0 0 6, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19

Preparació de la Memòria de pràctiques i de la
presentació oral

45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

Seguiment tutorial al llarg del curs 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Es facilitarà a la classe.
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