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Prerequisits

No hi ha prerequisits específics.

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
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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
manera coordinada i col·laborativa

Resultats d'aprenentatge

Analitzar investigacions concretes dels àmbits estudiats: Estudis culturals i minories i relacions de
gènere i intervenció social
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Descriure diferents marcs teòrics i pràctics dels àmbits de la intervenció psicosocial: Estudis culturals i
minories i relacions de gènere i intervenció social
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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
manera coordinada i col·laborativa

Continguts

Diferències culturals i construcció d'identitat
Ciutadania i immigració: Pensar l'alteritat
Interseccionalitat i anàlisi de la intervenció social
Racialització, etnicitat, orígens
Famílies LGBTI
Violències de gènere: context legal i prevenció des de la perspectiva de gènere
Violències de gènere: intervenció des de la perspectiva de gènere

Metodologia

La metodologia consisteix en 5 tipus d'activitat:

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

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
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 20 0,8 3, 5

Seminari 17,5 0,7 2, 4, 6

Tipus: Supervisades

Elaboració de treballs 27,5 1,1 1

Tutories 10 0,4 2, 6

Tipus: Autònomes

Estudi Personal 35 1,4 4

Lectura d'articles/informes d'interés 40 1,6 1, 4

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:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

El mòdul s'avaluarà mitjançant 2 Evidències d'aprenentatge (realitzades entre 3-4 persones) i un informe
individual 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 i/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, el
racisme o la LGTBI-fòbia. (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

EV2. Entrega treball 2 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6
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EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM 20% 0 0 4, 5
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5

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-510-5-pdf
http://www.gencat.cat/salut
http://eldescubrimientodeeuropa.org/wp-content/uploads/2021/06/PDFdigital_links-EDDE_deslaenfermedad.pdf


Butler, J. (2001 [1990]).  Madrid: Cátedra.El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.

Butler, J. (2001 [1997]).  Madrid: Cátedra.Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción.

Butler, J. (2001). La cuestión de la transformación social. En: Elisabeth Beck-Gensheeim, Judith Butler y Lidia
Puigvert,  Barcelona: El Roure.Mujeres y transformaciones sociales.

Foucault, M. (1976).  Paris: Gallimard.Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir.

Foucault, M. (1979). . Madrid: La Piquet.Microfísica del poder

McRobbie, A. (2007). Top Girls.  21(4-5): 718-737.Cultural Studies,

Miqueo, C. et al. (Eds.) (2001). Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y
 Madrid: Minerva Ediciones.socioprofesionales de diferencias sexuales no previstas.

Rose, N. (2001). The politics of life itself.  18: 1-30.Theory, culture and society,

Wittig, M. (2004 [1980]). El pensamiento heterosexual. A: Monique Wittig, El pensamiento heterosexual y otros
 (pp. 45-57). Barcelona: Egalés.ensayos

Bibliografia complementària sobre violència de gènere:

Álvarez, M.; Sánchez, A.M. y Bojó, P. (Coords.) (2016). Manual de atención psicológica a víctimas de maltrato
 Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa.machista.

Bodelón, E. (2012).  Barcelona: Ediciones Didot,Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales.
Universidad de Barcelona.

Cubells, J; Calsamiglia, A; Albertín, P. (2008). Una aproximación psicosocial a la valoración sobre la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Revista

 20: 43-60.de derecho y proceso penal,

Cubells, J. i Calsamiglia, P. (2013). La construcción de subjetividades por parte del sistema jurídico en el
abordaje de la violencia de género.  11: 205-259.Prisma Social: Revista de Ciencias Sociales,

Cubells, J.; Calsamiglia, A. i Albertín, P. (2010). El ejercicio profesional en el abordaje de la violencia de
género en el ámbito jurídico-penal: un análisis psicosocial. , 26(2): 369-377.Anales de Psicología

Cubells, J.; Calsamiglia, A. i Albertín, P. (2010). Sistema y subjetividad: la invisibilización de las diferencias
entre las mujeres víctimas de violencia machista. , 12(2): 195-207.Quaderns de Psicologia

Larrauri, E. (2007).  Editorial Trotta. Madrid.Criminología crítica y violencia de género.

Pérez-Tarrés, Alicia; Cantera Espinosa, Leonor María, & Silva, Joilson Pereira da (2018). Health and self-care
of professionals working against gender-based violence: an analysis based on the grounded theory. Salud

 41(5), 213 -222. mental, https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2018.032

Romero, I., Álvarez, R., Cazalbowski, S., Soria, T.N. y Villota, M.T. (2015). Guía de intervención en casos de
 Madrid: Síntesis.violencia de género. Una mirada para ver.

Segato, Rita L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: contrato y estatus en la etiología de la
violencia. A:  (pp. 131-148). Buenos Aires: Universidad Nacional deLas estructuras elementales de la violencia
Quilmes - Prometeo.

Segato, Rita L. (2016). Cinco debates feministas. Temas para una reflexión divergente sobre la violencia
contra las mujeres. A:  (pp. 153-175). Madrid: Traficantes de sueños.La guerra contra las mujeres

Segato, Rita L. (2016). Colonialidad y patriarcado moderno. A:  (pp. 109-126).La guerra contra las mujeres
Madrid: Traficantes de sueños.

6

https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2018.032


Programari

Tot i que no existeix cap programari específic per al mòdul, recomanem la utilització de programari de codi
obert.
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