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Objectius

El creixement de les migracions internacionals en les societats europees s'ha convertit en un dels fets socials
de major rellevància i planteja importants reptes per a les polítiques públiques i per als models de cohesió
social i convivència. L'objectiu general del mòdul és oferir eines analítiques, conceptuals i metodològiques per
abordar aquests processos de transformació econòmica, política i social, des d'una perspectiva comparada i
des de l'èmfasi en:

Migracions internacionals i dinàmiques socials dels processos migratoris a Europa
Els reptes d'Europa davant l'arribada de les persones refugiades
Polítiques migratòries, models d'incorporació i ciutadania.
Polítiques públiques i integració des de la perspectiva de la igualtat
Polítiques públiques i integració des de la perspectiva del reconeixement de la diversitat
El gènere com element constitutiu de les migracions i del disseny de polítiques d'integració

Competències

Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
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.
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.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar els reptes que plantegen les dinàmiques socials dels processos migratoris a Europa en els
models d'integració i els processos d'exclusió social
Aplicar la perspectiva de gènere al vincle entre treball de cura i règims migratoris a Europa i als seus
impactes
Aplicar les bases i els principis de les polítiques públiques que aborden la integració de la població
immigrant des de la dimensió de la igualtat i de la redistribució en societats i tenint en compte les
especificitats dels diferents règims de benestar i règims migratoris a Europa.
Identificar el gènere com una de les principals relacions socials que configuren els patrons migratoris,
els processos d'integració i el disseny de les polítiques públiques que afecten la població immigrant.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

Part A. POLÍTIQUES MIGRATÒRIES.

Part B. POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ I DE GESTIO DE LA DIVERSITAT

1A. Fonaments de les polítiques migratòries. Context i aproximacions europees

2A. Bases de dades i fonts estadístiques per a l'estudi de les migracions internacionals

3A. La frontera com categoria política: perspectives analítiques en l'estudi del control migratori

4A. Polítiques migratòries i gènere

5A. La política d'asil i refugi a la UE

6A. Règims migratoris i estructura productiva a la UE. Migració quialificada i reptes per a les polítiques
públiques.

7B. Polítiques antidiscriminatòries a la UE.

8B. Polítiques d'integració i de gestió de la diversitat. El debat post-multicultural en l'era del populisme

9B. Immigració i interculturalitat a la ciutat. Convivència social en territoris d'alta diversitat.

10B. Acollida i integració de persones refugiades a la UE.

11B. Els reptes de les polítiques per a la integració exitosa dels fills i filles de persones migrades a Europa

12B. La integració i la migració de la població gitana a Europa

Metodologia

La metodologia docent combinarà classes magistrals, amb la resolució i discussió dels exercicis a classe i
amb una sessió de presentació oral dels projectes d'intervenció, de caràcter professionalitzador, al final del
mòdul

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes magistrals 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5

Presentació oral projectes intervenció 4 0,16 1, 3, 4, 5

Resolució exercicis a classe 6 0,24 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Seguiment tutorial 15 0,6 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Preparació exercicis 33 1,32 2, 3, 4

Preparació projecte d'intervenció 70 2,8 1, 3, 4, 5

Avaluació

Les activitats d'avaluació consistiran en:

elaboració d'un projecte d'intervenció en equip (40% nota final)
resolució i discussió a classe de dos exercicis que seran enunciats a l'inici del mòdul (20% cada
exercici)
presentació oral del projecte d'intervenció a classe (20% nota final)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració projecte d'intervenció 40% 0 0 2, 3, 4, 5

Entrega informe resolució exercicis 40% (20% cada exercici) 0 0 1, 3, 4, 5

Presentació oral projecte intervenció 20% 0 0 1, 3, 4, 5
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