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Objectius

El creixement de les migracions internacionals a 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
tal d'abordar aquests processos de transformació econòmica, política i social, des d'una perspectiva
comparada i des de l'èmfasi en dos eixos clau a l'hora de gestionar les migracions i la diversitat:
- Les polítiques migratòries i de control de fluxos i els seus impactes sobre els drets de les persones
- Les polítiques d'integració, tant des de la perspectiva de la igualtat i la redistribució, com des de la
perspectiva del reconeixement i gestió de la diversitat i la convivència

Competències

Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la
realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa,
amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i
trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la relació entre migracions internacionals, gènere i mercat de treball i identificar-ne les
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Analitzar la relació entre migracions internacionals, gènere i mercat de treball i identificar-ne les
conseqüències pel que fa als processos de discriminació, desigualtat i exclusió amb la base de la
etnicitat o l'origen nacional.
Classificar els diferents models i tendències a Europa al voltant de les polítiques de control de fluxos,
d'integració i de reconeixement, així com identificar els seus impactes socials a través de l'anàlisi de
dades i indicadors.
Conèixer les bases socials del conflicte ètnic i del racisme i la xenofòbia.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Identificar els diferents debats al voltant de les polítiques de representació dels immigrants a nivell
europeu, estatal i local.
Identificar i interpretar, a partir de dades i indicadors, els processos de discriminació, desigualtat i
exclusió que tenen a veure amb l'accés i la promoció laboral de les persones migrants.
Identificar les conseqüències previsibles de les diferents concepcions del concepte ciutadania per a la
integració de les persones immigrants.
Identificar les diferents teories que analitzen el vincle entre migració, gènere i mercat de treball, així
com les seves conseqüències, i saber aplicar-les a diferents contextos receptors.
Identificar les diferents teories que analitzen la relació entre immigració i les noves formulacions del
concepte de ciutadania.
Identificar les línies d'investigació empíriques més recents i innovadores vinculades a l'estudi del
fenomen de les migracions i la diversitat a Espanya.
Identificar les polítiques migratòries a la UE ia Espanya, així com els seus principals impactes sobre la
gestió de les migracions i les condicions de vida de les persones immigrades.
Reconèixer les dinàmiques de la gestió del fenomen migratori a partir de l'anàlisi de polítiques
sectorials i de polítiques d'àmbit local que incideixen de manera directa en les condicions de vida de les
poblacions immigrants.
Reflexionar teòricament des d'una perspectiva crítica sobre els conceptes de ciutadania i integració a
l'hora de gestionar la diversitat cultural en societats complexes.
Saber identificar i analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de
conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la igualtat, la justícia social i al desenvolupament sostenible.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i
trajectòries diferents.

Continguts

Els eixos de la política migratòria
La política migratòria a la UE
Els eixos de la política d'asil i refugi a Europa
Immigració altament qualificada: mercats de treball i regulació
Reptes i debats al voltant de la construcció de la ciutadania a la UE
Polítiques d'integració i gestió de la diversitat a la UE
Polítiques anti-discriminació a la UE

Metodologia

Combina classes magistrals amb debats participatius i exercicis de role playing

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 32 1,28 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades
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Tutories 30 1,2 5, 6, 13, 15

Tipus: Autònomes

Preparació exercicis 65 2,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Preparació paper acadèmic 123 4,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L'avaluació continuada incorpora tres tipus diferents d'evidències:

EXERCICIS INDIVIDUALS: entrega de 2 fitxes/resum de sessió (40%)
PRESENTACIÓ ORAL. Exposicions orals en equips de 3-4 persones. Metodologia de "role playing"
(20% )
ELABORACIÓ "PAPER ACADÈMIC" DE 5000 PARAULES. (40%)

Altres qüestions a tenir en compte:

- L'assistència a classe és obligatòria

- Càlcul de la nota final. És necessari tenir, com a mínim un 4, de les diferents parts de l'assignatura per tal de
poder fer mitjana entre les diverses notes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entrega 2 exercicis 40% (20% cada exercici) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Paper/assaig acadèmic 40% 0 0 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14

Presentació oral 20% 0 0 2, 7, 11, 13, 14, 15

Bibliografia

B i b l i o g r a f i a  o b l i g a t ò r i a

En començar el curs es lliurarà la programació detallada de la llista de lectures que s'utilitzaran pels seminaris
d e  d i s c u s s i ó  d e  t e x t o s .

Bibliografia complementària

- Aja, E.; Diez, L. (coor.) (2005): , Barcelona: Fundació "La CAIXA"La regulació de la immigració a Europa

- Ambrosini, M. (1998). "Intereses ocultos: la incorporación de los inmigrantes en la economía informal". 
 nº 8, pp. 111-153.Aragon Medina, J. (2009). Las políticas locales para la integración de losMigraciones,

inmigrantes y la participación de los agenteslocales. Madrid: Ed. Catarata.

- Arango, J. (2000) " Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración" International Social Science
 nº 165, pp. 39-47.Journal,

- Aubarell, G. (ed.)(2003): , Barcelona: IcariaPerspectivas de la inmigración en España

- Bastida, P.; Rodríguez, C. (2010).  Barcelona: Anthropos.Nación, diversidad y género. Perspectivas críticas.

- Bauböck, R. (ed.) (1994). , Edward Elgar, London.Transnational Citizenship
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- Bauböck, R. (ed.) (1994). , Edward Elgar, London.Transnational Citizenship

- Baumann, G. (2001):El enigma multicultural: un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y
, Paidós, Barcelona.religiosas

- Benhabib, S. (2005): , Gedisa, Barcelona.Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos

- Bernhard, J. et al.: (2005) "Transnational, multi-local motherhood, Experiences of separation and reunification
among Lat in american famil ies in Canada", CERIS WP nº 40.
[http,//www.ryerson.ca/%7Ebernhard/documents/WorkingPaperSeries.pdf]

- Bettio, F.; Villa, P.; Simonazzi, A. (2006). "Change in care regimes and female migration: the 'care drain' in
the Mediterranean"  vol. 16, nº 3, p. 271-285Journal of European Social Policy,

- Bustelo, M.; Lombardo, E. (2007) (eds.) . Madrid: Cátedra.Políticas de igualdad en España y en Europa

- CACHON, L. (2009): La 'España inmigrante': marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de
 Barcelona: Anthropos (capítol per determinar)integración

- Carrasco, S. (2008). "Segregació escolar i immigració: repensant plantejaments i alternatives". Nous
 nº 190, pp. 31-41Horitzons,

- CASTLES, S. (2004): "Por qué fracasan las políticas migratorias",  15:147-184Migraciones

- De Lucas, J. (2007)."Repolitizar la ciudadanía". A: AA.VV. La política de lo diverso. ¿Producción,
 (I Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicasreconocimiento o apropiación de lo intercultural?

Interculturales). Barcelona: CIDOB.

- Domènech, M. (2008) "La gestió participativa de la migració a nivell local: els plans de ciutadania", Nous
 nº 190, pp. 104-109.Horitzons,

- Escrivá, Mª A.; Skinner, E. (2008) "Domestic Work and Transnational Care Chains in Spain". A: H. Lutz (ed.) 
 . Aldeshot, Ashgate.Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme

- Escrivà, Mª A. (2004) Securing care and welfare of dependants transnationally: Peruvians and Spaniards in
 Working paper 404, the Oxford Institute of Ageing. ( ).Spain. http://www.ageing.ox.ac.uk/workingpapers.html

- Guarnizo, L.E. (2007). "Aspectos económicos del vivir transnacional". A: Marina Ariza y Alejandro Portes
(coord.) El País Transnacional. Migración Mexicana y Cambio Social a través de la Frontera. México DF:
UNAM

- Guibernau, M. (2009).  Madrid: Ariel.La identidad de las naciones.

- Hammar, T. (1990). Democracy and the nation states: aliens, denizens and citizens in a world of international
, Avebury, Aldershot.migration

- Herrera, G. (2008) "Mujeres ecuatorianas en el trabajo doméstico en España". A: Susana Novick (comp.), 
 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires.Las migraciones en América Latina.

- Kofman, E. (2008). "Gendered Migrations, Livelihoods and Entitlements in Europe". En: N. Piper (ed.), New
 New York: Routledge.Perspectives on Gender and Migration.

- Kymlicka, W. (1996). , Paidós, Barcelona.Ciudadanía Multicultural

- López Sala; A.Mª. (2005).  , Barcelona:Inmigrantes y Estados: la respuesta política ante la cuestión migratoria
Ed. Anthropos

- Malgesini, G. y Giménez, C. (1997). ,Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturaliad
Madrid: La cueva del oso.

- Massey, D. et al. (1993). "Theories of International Migration: A Review and Appraisal", Population and
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- Massey, D. et al. (1993). "Theories of International Migration: A Review and Appraisal", Population and
 19, 3. Disponible una versió en castellà a :Development Review,

http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf

- Pajares, M. (2005). , Barcelona: IcariaLa integración ciudadana. Una perspectiva para la inmigración

- Penninx, R. i Martiniello, M. (2006). "Procesos de integración y políticas locales: estado de la cuestión y
a lgunas  enseñanzas " .   N º  116 ,  pp .  123 -156 .REIS ,
[http://reis.metapress.com/content/u047r24q2r22v073/fulltext.pdf]

-  Monográfico nº. 45 "Políticas Migratorias en la España de las Autonomías", Madrid,Política y Sociedad.
Universidad Complutense de Madrid, 2008

- Portes, A.; Dewind, J. (ed.) (2007).  NewRethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives.
York: Berghahn Books.

- Ribas, N. (2003): , Barcelona: Eds. Bellaterra.Una invitación a la sociologíade las migraciones

- RODRIGUEZ, D. (2007) "Inmigración y modelos de incorporación: contextos, claves del debate y tendencias
de futuro (Prólogo)". A: John Biles, Ines Michalowski y Lara Winnemore, Políticas y modelos de acogida. Una
mirada transatlántica: Canadá y Alemania, Francia y los Países Bajos, Barcelona:
CIDOB.[http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/num_12_politicas_y_modelos_de_acogida_una_mirada_transatlantica_canada_alemania_francia_y_los_paises_bajos]

- Ros, A. (coord.). (2003).  Barcelona: Pòrtic.Interculturalitat. Bases antropològiques, socials i polítiques.

- Sanahuja, R., Rendon, G. (2008). "El reagrupament familiar a la ciutat de Barcelona". Barcelona Societat:
, nº 15, pags. 108-124revista d'informació i estudis socials

- Sassen, S. (2003): Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
, Madrid: Traficantes de sueños.transfronterizos

- Solé,C.; Flaquer, L. (eds.) (2005):  , Madrid:El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes
Instituto de la Mujer, col. Estudios, nr.90

- Soysal, Y. 1994.  University ofLimits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe,
Chicago Press, Chicago.

- Suárez-Navaz, L., Maciá Pareja, R. y Moreno García, Á. (eds.) 2007. Las luchas de los sin papeles y la
, Traficantes de Sueños,extensión de la ciudadanía. Perspectivascríticas desde Europa y Estados Unidos

Madrid.

- Terrones, A. 2008. "Immigració i habitatge: els canvis en les pautes d'exclusió residencial". Nous Horitzons,
nº 190, pp. 42-47.

- Tezanos, J.F. (2007) "Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y culturales en los países de
recepción. Doce tesis sobre inmigración y exclusión social", Revista Española de Investigaciones Sociológicas
, 117, pp. 11-34.

- Zapata-Barrero, R. (2004). Multiculturalidad e inmigración. Madrid: Síntesis

- Zapata-Barrero, R. (ed.) (2009). Citizenship policies in the age of diversity.Europe at the crossroads
Barcelona:  Fundació CIDOB /  Univers i tat  Pompeu Fabra.
[http://www.cidob.org/es/publicaciones/libros/monografias]

- Zapata-Barrero, R. (ed.) (2010). Diversidad y política cultural. Barcelona: Icaria.

- ZAPATA-BARRERO, R. (2010) 'Managing Diversity in Spanish Society: A Practical Approach', Journal of
, 31: 4, 383 - 402Intercultural Studies
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