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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Carme Trinidad Cascudo

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Carme.Trinidad@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius
- Ubicar la promoció de la convivència, la prevenció i la gestió de conflictes en el context de la sociologia del
risc.
- Analitzar una situació conflictiva ja sigui interpersonal, intragrupal o intergrupal.
- Entendre la figura professional del facilitador en els processos de diàleg
- Conèixer noves metodologies d'intervenció en trensformació del conflicte en equips, col·lectius, comunitats i
organitzacions.

Competències
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Treballar i aprendre de forma autònoma.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
Aplicar els indicadors i els mecanismes de gestió dels riscos d'una comunitat.
Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Treballar i aprendre de manera autònoma.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts
I. Sociologia del risc:
- La perspectiva sociològica i la sociologia del risc.
- Les "crisis" i els conflictes que provoquen

II. Resolució de Conflictes.

- El conflicte: origen, fases, desenvolupament
- Les "crisis" i els "riscos": conflictes locals o globals?
- Els stakeholders: definició, posició, tractament.
- La ciutadania i la comunitat com stakeholder
- El conflicte i la promoció de la convivència
- Anàlisi del conflicte. Promoure la convivència
- De la mediació a la facilitació
- La facilitació
- Tecnologia social

Metodologia
Combinarem una metodologia expositiva, que no magistral, on se centraran conceptes amb una metodologia
de classe invertida (flipped classroom): els estudiants visualitzaran, treballaran, faran cerca o llegiran
continguts que després analitzarem i aprofundirem a l'aula, però hauran de venir a classe amb feina feta per
poder continuar i centrar-la en els seus interessos.
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

2

Tipus: Dirigides
Classes tòriques; Debats i foros de discussió i anàlisis de conflictes per a aplicació
de tecnologia social

44

1,76

1, 2, 3, 6, 8, 9,
10

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

94

3,76

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades
Resolució de casos pràctics i presentació oral de treballas a classe

Tipus: Autònomes
Estudi personal, lectura d'articles i realització d'informes

Avaluació
El sistema d'avaluació és el d'avaluació contínuada que combina diferents tipus de proves i agrupacions.
S'adaptaran les proves en cas de diversitat funcional.
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà
fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts
del programa.
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant
això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el
document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es
qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà
suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats
d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de
recuperar-la en el mateix curs.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen

25%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Exercicis a l'aula

30%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 10

Presentació oral en equip

20%

0

0

3, 5, 6, 8, 9

Treball individual

25%

0

0

2, 3, 5, 6, 7, 9
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Programari
No es requereix de cap programari específic
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