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Prerequisits
S'aconsella haver cursat els moduls previs de l'itinerari (M1, M2a, M3 i M5a).

Objectius
Els objectius globals del mòdul són els següents:
.- Desenvolupar una anàlisi psicosocial, teòricament orientat, sobre la base dels resultats obtinguts en la
investigació pròpia.
.- Elaborar conclusions i recomanacions producte de la investigació realitzada.
.- Valorar les implicacions ètiques i polítiques de la difusió del coneixement generat.

Competències
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Orientar teòricament la definició dels objectius, el disseny i l'anàlisi en la comprensió dels fenòmens
psicosocials
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 sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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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.
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.
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement

Resultats d'aprenentatge
1. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
2. Presentar i justificar els instruments usats en la investigació psicosocial pròpia
3. 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
4. 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.
5. Realitzar una anàlisi, teòricament orientada, dels resultats d'una investigació psicosocial
6. Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement

Continguts
Orientació temàtica del mòdul:
.- Anàlisi i discussió de resultats d'investigació a partir de diferents metodologies qualitatives: anàlisi del
discurs i narratiu, anàlisi de dades etnogràfiques i anàlisis de processos d'investigació-acció.
.- Identificació de problemes associats al procés d'anàlisi de dades qualitatives, d'acord als projectes propis
dels i les estudiants.
.- Definició dels processos de síntesis i elaboració de conclusions a partir del material qualitatiu recaptat en els
projectes propis.
.- Procediments per a la sistematització de recomanacions per a la pràctica professional que es derivin dels
treballs de recerca realitzats.
.- Implicacions de la publicació de dades qualitatives 'sensibles' per raons ètiques o polítiques.

Metodologia
Les metodologies docents podran combinar les següents formes de treball: seminaris, tutories individuals i
col·lectives, elaboració i desenvolupament de treballs, anàlisis de materials empírics, lectura d'articles i/o
informes d'interès i estudi personal.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes magistrals i discussions grupals

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6

Exposicions orals

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Anàlisi de material empíric

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Lectura i comprensió d'articles i informes

10

0,4

1, 2, 3, 5

Preparació de sessions

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5, 6

Elaboració i desenvolupament de treballs

60

2,4

1, 2, 3, 4, 5, 6

Estudi i treball personal i grupal

40

1,6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
EV1. Activitat a l'aula: exercici grupal dut a terme a l'aula i vinculat a una metodologia d'anàlisi específica i/o a
la pròpia recerca de les i els estudiants. El/la professor/a de la sessió indicarà al seu moment quin ha de ser el
treball a realitzar, i aquest se elaborará prèviament a la sessió assignada i serà presentat en classe el dia
corresponent.
EV2. Exercici individual: presentació de l'anàlisi del material recollit en la recerca en un treball redactat (inclou
mètode, procediment, anàlisi i resultats preliminars).
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.
Qualificacions:
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 40% del total del mòdul.
No avaluable: Es considerarà No avaluable el fet que encara que l'estudiant hagi presentat vàries proves el
pes total 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
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

EV1. Preparació i presentació d'exposicions orals

30%

8

0,32

1, 2, 3, 4, 5, 6

EV2. Desenvolupament i presentació escrita del treball d'anàlisi

50%

27

1,08

2, 3, 4, 5

EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM

20%

0

0

2, 3, 4, 5
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