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Objectius
1. Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: "Estudis culturals i minories" i
"Estudis de gènere en el camp psicosocial"
2. Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen aquests àmbits
3. Identificar les polítiques i programes d'intervenció més adequats en aquests àmbits
4. Conèixer les eines de diagnòstic, implantació i avaluació en projectes d'intervenció en aquests àmbits

Competències
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricopràctic de la
realitat psicosocial
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
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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. Analitzar investigacions concretes dels àmbits estudiats: Estudis culturals i minories i relacions de
gènere i intervenció social
2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
3. Descriure diferents marcs teòrics i pràctics dels àmbits de la intervenció psicosocial: Estudis culturals i
minories i relacions de gènere i intervenció social
4. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
5. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
6. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Continguts
1- Estudis culturals i minories, conceptes bàsics: inclusió / exclusió, cohesió social, convivència i models
d'integració.
2- Estudis culturals i minories: marcs jurídics que regeixen el camp de la convivència i la ciutadania.
3- Estudis culturals i minories: plans territorials i plans específics dirigits a minories socials i culturals.
4- Relacions de gènere i intervenció social: perspectiva de gènere en les intervencions psicosocials. Cultura i
patriarcat. Violències de gènere.
5- Relacions de gènere i intervenció psicosocial: polítiques que regeixen el camp de la igualtat de gènere.
6- Relacions de gènere i intervenció psicosocial: plans de prevenció i atenció de les problemàtiques
associades a les relacions de gènere.
Sessions:
2019-09-16: Presentació del Mòdul. Beatriz San Román.
2019-09-18: Diferències culturals i construcció d'identitat. José Luis Lalueza.
2019-10-02: Ciutadania i immigració. Pensar l'alteritat. Marisela Montenegro.
2019-10-16: Interseccionalitat i anàlisi de la intervenció social. Marisela Montenegro.
2019-10-30: Racialització, etnicitat, orígens. Beatriz San Román.
2019-11-13: Famílies LGBTI. Vicent Borràs.
2019-11-27: Polítiques i activismes LGTBI. Lucas Platero.
2019-12-11: La perspectiva de gènere en la intervenció psicosocial. Jenny Cubells.

Metodologia
La metodologia consisteix en 5 tipus d'activitat:
- Classes magistrals: sessions de classes teòriques amb tot el grup on el/la docent desenvolupa les
perspectives i els elements teòrics de les temàtiques de l'assignatura.
- Seminaris: sessions amb tot el grup on el/la docent conjuntament amb la participació dels/ de les estudiants,
treballen casos d'anàlisi i intervenció psicosocial en els àmbits de l'assignatura (minories i relacions de
gènere).
- Tutories: atenció personalitzada als/ a les estudiants a partir dels dubtes, ja sigui en relació a les classes o
en relació a les lectures o treballs que realitzen al llarg del curs.
- Elaboració de treballs: supervisió del procés d'elaboració dels treballs per a cadascún dels àmbits.
- Activitats d'autoaprenentatge: lectura d'articles i informes d'interés, i estudi personal.

Activitats formatives
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classe magistral

20

0,8

3, 5

Seminari

17,5

0,7

2, 4, 6

Elaboració de treballs

27,5

1,1

1

Tutories

10

0,4

2, 6

Estudi Personal

35

1,4

4

Lectura d'articles/informes d'interés

40

1,6

1, 4

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Mòdul superat: El mòdul es considerarà superat si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el conjunt
de les proves d'avaluació.
Avaluable: Es considerarà "Avaluable" l'estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes
igual o superior al 40% del total del mòdul.
No avaluable: Es considerarà "No avaluable" el fet que el pes total de les evidències presentades en relació
amb el conjunt del mòdul sigui inferior al 40%.
Reavaluació: No hi ha reavaluació
Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819
Activitats d'avaluació
El mòdul s'avaluarà mitjançant 2 Evidències d'aprenentatge (realitzades entre 3-4 persones) i un informe
d'aprenentatge del mòdul pel TFM:
- Ev1: Estudi i reflexió a partir dels conceptes treballats a les classes i lectures sobre les temàtiques de
convivència i/o inclusió social de minories ètniques o immigració a partir d'un article (2500 - 3000 paraules).
(40%)
- Ev2: Disseny de material audiovisual orientat a la prevenció i/o intervenció contra la violència de gènere.
(40%)
- Ev3: Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM: Informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM,
corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul. (20%)

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

EV1. Entrega treball 1

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6

3

EV2. Entrega treball 2

40%

0

0

1, 2, 4, 5, 6

EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM

20%

0

0

4, 5
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