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Prerequisits

No s'estableixen prerequisits i/o coneixements previs per al seguiment del mòdul.

Cal tenir en compte que l'assistència regular és important per al seguiment del mòdul.

Objectius

Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: Famílies i infància en
situació de dificultat social; i envelliment i qualitat de vida
Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen els àmbits esmentats
Identificar les polítiques i programes d'intervenció que es practiquen en aquests àmbits
Conèixer i reflexionar sobre les desigualtats de gènere implicades en els àmbits tractats
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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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 casos pràctics dels àmbits estudiats
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: Família, infància i
tercera edat.
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

Famílies contemporànies; Continuïtat i transformació
Famílies i infància en dificultat social: Models explicatius de les situacions de dificultat social. Factors de reg i
de protecció. Vulnerabilitat i resiliència.
Famílies i infància en dificultat social: Teoría sistèmica-relacional per a la comprensió de l'funcionament de la
família i altres sistemes.
Famílies i infància en dificultat social: La identitat de la víctima al context de dificultat social.
Famílies i infància en dificultat Social La intervenció psicosocial al context de dificultat social.
Envelliment i qualitat de vida: Construcció cultural de l'envelliment. Marc d'actuació i coordenades per a la
intervenció
Envelliment i qualitat de vida: Intervenció psicosocial en gerontologia: Aplicacions pràctiques.

Metodologia

Es combinarà diferents estratègies metodològiques:

Presentació de continguts per part del professorat amb discussions dirigides a l'aula.
Activitats supervisades: Seguiment del procés de cerca i anàlisi d'un article científic relacionat amb
cada una de les dues árees de coneixement tractades.
Activitats autònomes: Cerca i anàlisi del marc teòric i d'intervenció dels articles seleccionats, i
elaboració d'un informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM.

La plataforma virtual és la via de comunicació de l'assignatura. És responsabilitat de l'estudiant accedir de
manera regular per informar-se dels continguts que es publiquin.

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

Classes magistrals i discussions grupals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Seguiment del procés de cerca i anàlisi d'artícles científics relacionats amb les
àrees de coneixement.

22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Cerca i anàlisi del marc teòric i d'intervenció de 2 articles -1 per cada àmbit- 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Informe del estudiant sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM 4 0,16 4, 5

Avaluació

L'avaluació es realitza de forma diferenciada per cada àmbit. Les competències seran avaluades mitjançant
avaluació contínua, basada en la realització dels següents treballs obligatoris:

2 informes grupals sobre un article científic (un per cada àmbit tractat).
1 Informe individual basat en l'elaboració d'un informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del TFM

Totes les evidències es presentaran tant en persona com a la plataforma virtual de l'assignatura.

Les setmanes d'entrega indicades són orientatives. A l'inici de curs es presentarà el calendari definitiu.

Criteris d'avaluació:

Superada: Estudiant que evidenciï haver aconseguit les competències avaluades a les diferents activitats.
Haurà de tenir una nota major a 5 a les 3 evidències.

Avaluable: Estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb pes igual o superior a 4 punts.

Avaluable No aprovat: Estudiant que no hagi aconseguit la nota mínima de 5 en qualsevol de les activitats
d'avaluació. La nota màxima global que es podrà assolir en aquest cas és de 4.9 punts.

Recuperació: La recuperació es farà de manera contínua. En el cas que cas no assoleixi la nota mínima de 5,
caldrà realitzar un nou lliurament en les dues setmanes posterior a la primera entrega, o en el moment que
s'informi durant l'assignatura. No es contempla la recuperació per millorar la qualificació un cop superada.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) que pugui conduir a una variació
significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquestacte d'avaluació i comportarà
un suspens en el mòdul.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: 
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

EV1. Informe: anàlisi d'un article científic en l'àmbit Infància i Famílies
(escrita, grupal).

40% 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6
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EV2. Informe: anàlisi d'un article científic en l'àmbit Envelliment (escrita,
grupal).

40% 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6

EV3. Informe: aplicació del mòdul al procés del TFM (escrita, individual).
Entrega: un cop finalitzat el mòdul.

20% 4 0,16 4, 5
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