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COMPETÈNCIES

1.Capacitat crítica, d’anàlisi, de síntesi, de organització i de planificació.
2. Comunicació oral y escrita, en la llengua materna y una llengua estrangera, i utilització 
de las Tecnologies de la Informació (TIC) en el context professional i capacitat per a la 
selecció, gestió del coneixement i  de la informació.
3. Capacita per treballar en equip, conduir i liderar grups, per a resoldre conflictes, prendre 
decisions i desenvolupar habilitats per les relacions interpersonals.
4.  Compromís  ètic,  respecte  als  drets  fonamentals  d’igualtat  entre  homes i  dones,  la 
promoció  dels  Drets  Humans  i  als  valors  propis  d’una  cultura  de  pau  i  de  valors 
democràtics; d’assumir el compromís de desenvolupament personal i professional mb un 
mateix i amb la comunitat.
5. Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de 
qualsevol d’altres fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i dels seus àmbits 
d’actuació. 
6. Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidaria i de confiança cap als subjectes i 
institucions d’educació social.
7.  Desenvolupar  actituds  i  domini  lingüístic   que possibilitin  i  afavoreixin  el  treball  en 
entorns multiculturals y plurilingüístics.
8.  Dissenyar i  dur a terme projectes d’iniciació a la investigació sobre el  medi social  i 
institucional on es realitzi la intervenció.



OBJECTIUS

1.- Conèixer els fluxos migratoris actuals a nivell internacional i les seves causes.
2.-  Tenir la capacitat de analitzar la realitat de la immigració en Espanya.
3.- Tenir la capacitat de analitzar els impactes de la immigració en la societat d’origen i la 
de destí.
4.-  Conèixer les polítiques d’immigració implementades a Espanya y els seus efectes.
5.- Conèixer les polítiques d’integració implementades en Espanya, les seves dinàmiques 
i els seus efectes.
6.- Tenir la capacitat d’elaborar una proposta d’intervenció a partir de l’anàlisi de la realitat 
social tenint en compte la població immigrada  la autòctona.
7.- Realitzar anàlisis absents de prejudicis.
8.- Aplicar amb eficàcia la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb el fenomen 
migratori.
9.- Treballar amb eficàcia la lectura i la comprensió de texts en llengües estrangeres.
10.- Resoldre en equip feines d’estudi de continguts.
11.- Incorporar les innovacions tecnològiques per realitzar anàlisis de la realitat social.
12.- Incorporar amb sentit crític les observacions i anàlisis de l’entorn sociocultural.
13.- Utilitzar las TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.
14.- Expressar-se correctament de manera oral y escrita.

CONTINGUTS

Tema 1. L’estudi de les migracions.
Definició de migració.
Fonts d’informació.
Les migracions i les ciències socials

Tema 2. El fenomen migratori. Causes i conseqüències.
Les migracions en la història.
Causes de les migracions
Conseqüències de les migracions: origen i destí.
Les migracions en l’actualitat: un fenomen global?

Tema 3. Polítiques migratòries
Regulació del fenomen migratori a Espanya i al món.
Polítiques d’integració: principals referents internacionals i el cas espanyol.
Conseqüències culturals de les migracions.

Tema 4. Societats multiculturals.
La convivència entre cultures.
Reptes, dèficits i apostes del multiculturalisme

Tema 5. La cooperació internacional.
Què s’entén per “cooperació internacional”?
Gènesi i evolució de la cooperació internacional
Organismes i organitzacions per la cooperació internacional
El 0’7% i la descentralització de la cooperació internacional



METODOLOGIA

Per  l’alumne, les 300 hores del curs es divideixen en 120 hores presencials i 180 de no 
presencials.
Les 300 hores presencials es realitzaran totes en gran grup, sense l’existència de grups 
mitjans.
En  les  hores  presencials  es  combinarà  la  sessió  magistral  i  de  pràctiques  a  l’aula 
(comentaris  de text,  de mapes i  gràfics,  etc.)  amb la participació  activa de l’alumne i 
l’exposició oral de petits treballs de recerca en grup sobre la temàtica a tractar. També es 
realitzaran  debats  sobre  temes  i  textos  i  altres  documents  prèviament  escollits.  Es 
dedicarà dues sessions a la tutoria en petit grup i individual.
L’actualitat de la temàtica a tractar posa en evidència la importància de la participació 
activa dels alumnes en l’enfocament temàtic i en el treball pràctic.
Al llarg de les sessions presencials s’invitarà a diferents entitats i  persones a exposar 
diferents visions de la immigració, el multiculturalisme i la cooperació internacional.

El treball autònom de l’alumne es dedicarà a l’estudi de continguts relacionats amb les 
classes teòriques i pràctiques lectures de textos relacionats amb els temes d’estudi i la 
realització de treballs pràctics i teòrics

AVALUACIÓ

L’avaluació es realitzarà a partir de:
- un examen sobre el conjunt de la matèria (25% sobre el total de la nota), 
- l’exposició oral i escrita d’un treball en grup (25%). El treball s’anirà elaborant al 

llarg del curs tutoritzat en petits grups.  
- la presentació de treballs individuals i/o grupals (grups de 4 alumnes) per cada 

tema, reflexionant sobre els continguts de la matèria i les activitats realitzades a 
classe (xerrades, comentaris de mapes i gràfics i altre material gràfic) (8% de la 
nota per cada tema). 

- Presentació d’una carpeta d’aprenentatge (10%).
Per superar la matèria caldrà aprovar per separat cadascuna de les parts de l’avaluació.  
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

Tema MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Tema 1. L’estudi de 
les migracions.

Definició de migració.

Fonts d’informació.

Les migracions i les 
ciències socials

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts.

Facilitar informa-
ció sobre el tema. 
Despertar esperit 
crític

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a la 
reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 
classe

Pres. Debat Reforçar la capa-
citat d’argumenta-
ció

Dirigir el debat a partir de 
preguntes i de plantejar 
supòsits

Participació activa en el de-
bat

No pres
Realitzar lectures i 
elaborar una 
reflexió escrita

Desenvolupar la 
capacitat crítica i 
expositiva a partir 
de la lectura de 
documents teò-
rics

Guiar a través de tutories en 
petit grup

Treball en petit grup, 
redactant un text sobre els 
continguts del tema.

8% sobre el total 
de l’avaluació

Tema 2. 

El fenomen migratori. 
Causes i conseqüèn-
cies.

Les migraci-
ons en la història.

Causes de 
les migracions

Conseqüèn-
cies de les migraci-
ons: origen i destí.

Les migraci-
ons en l’actualitat: un 
fenomen global?

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Iniciar sobre un 
treball amb ús de 
les TIC

Presentar organit-
zacions relaciona-
des amb migraci-
ons

Facilitar informa-
ció sobre el tema.

Conèixer els flu-
xos migratoris ac-
tuals a nivell inter-
nacional i les se-
ves causes.

Tenir la capacitat 
de analitzar la rea-
litat de la immi-
gració en Espa-
nya.

Tenir la capacitat 
de analitzar els 
impactes de la im-
migració en la so-
cietat d’origen i la 
de destí.

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a la 
reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 
classe

Comentari escrit sobre les 
presentacions realizades 8% sobre el total 

de l’avaluació



Tema MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Realitzar anàlisis 
absents de preju-
dicis.

Aplicar amb eficà-
cia la lectura i el 
comentari crític 
de texts relacio-
nats amb el feno-
men  migratori.

- Treballar amb 
eficàcia la lectura 
i la comprensió de 
texts en llengües 
estrangeres.

Pres. Debat sobre lectu-
res breus

Tenir la capacitat 
de analitzar els 
impactes de la im-
migració en la so-
cietat d’origen i la 
de destí.

- Conèixer les 
polítiques d’immi-
gració implemen-
tades a Espanya y 
els seus efectes.

- Conèixer les 
polítiques d’inte-
gració implemen-
tades en Espanya, 
les seves dinàmi-
ques i els seus 
efectes.

Tenir la capacitat 
d’elaborar una 
proposta d’inter-
venció a partir de 
l’anàlisi de la rea-
litat social tenint 
en compte la po-
blació immigrada 

Dirigir el debat a partir de 
preguntes

Participació activa en el de-
bat

Comentari crític personal 
de les idees principals

8% sobre el total 
de l’avaluació



Tema MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

la autòctona

No pres Realitzar un treball 
en grup sobre la 
immigració a les 
comarques catala-
nes

Treballar les TIC.

Aprofundir sobre 
la recerca de da-
des i la reflexió 
dels resultats 

Guiar a través de tutories en 
petit grup

Utilitzar Internet i fulls de 
càlcul. Elaborar un petit in-
forme escrit

Tema 3. Polítiques mi-
gratòries

Regulació 
del fenomen migratori 
a Espanya i al món.

Polítiques 
d’integració: princi-
pals referents interna-
cionals i el cas espa-
nyol.

Conseqüèn-
cies culturals de les 
migracions.

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Iniciar als alumnes 
en un treball d’ob-
servació

Facilitar informa-
ció sobre el tema.

Treballar la capa-
citat d’observació 
i de reflexió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a la 
reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 
classe

Pres. Fòrum sobre nor-
matives i políti-
ques migratòries 
per part dels alum-
nes i del professor

Reflexions sobre 
diferents entorns 
urbans a partir de 
les formes i de les 
funcions que s’hi 
desenvolupen

Preparar el fòrum i el materi-
al necessari

Presentar les observacions 
realitzades mitjançant les 
TIC

No pres Lectures de textos 
d’anàlisi sobre 
polítiques migratò-
ries

Treballar l’habili-
tat d’analitzar tex-
tos normatius

Guiar a través de tutories en 
petit grup

Reflexió escrita sobre lec-
tures en petit grup

8% sobre el total 
de l’avaluació

Tema 4. Societats 
multiculturals.

La convivèn-
cia entre cultures.

Reptes, dèfi-
cits i apostes del mul-
ticulturalisme

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Guiar als alumnes 
en un treball d’ob-
servació

Facilitar informa-
ció sobre el tema.

Treballar la capa-
citat d’observació 
i de reflexió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a la 
reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 
classe

Pres. Exposició i debat 
sobre lectures, 
anàlisi de casos 

Analitzar la reali-
tat social a partir 
de l’anàlisi en 

Preparar als alumnes en la 
realització de l’anàlisi de 

Descriure i/o fotografiar en-
torns urbans amb criteri, 
omplir un quadre preesta-



Tema MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Excursió urbana 
en petits grups de 
2 o 3 persones

l’entorn

Treballar la capa-
citat d’observació 
i de reflexió

l’entorn social urbà

Tutories en petit grup

blert sobre escenes urba-
nes. Presentació a classe.

Elaborar un informe en pe-
tit grup de reflexions a l’en-
torn de la temàtica tractada

8% sobre el total 
de l’avaluació

No pres Lectures de textos 
referents al tema

Excursió urbana 
en grups petits

Treballar l’habili-
tat d’observar i 
analitzar entorns 
urbans

Preparar els materials neces-
saris per a les lectures i l’ex-
cursió urbana

Guiar a través de tutories en 
petit grup

Elaborar arguments per a la 
presentació a classe

Observar i analitzar entorns 
multiculturals

Tema 5. La coopera-
ció internacional.

Què s’entén 
per “cooperació inter-
nacional”?

Gènesi i 
evolució de la coope-
ració internacional

Organismes 
i organitzacions per la 
cooperació internaci-
onal

El 0’7% i la 
descentralització de 
la cooperació interna-
cional

Pres. Exposició teòrica 
dels continguts

Guiar als alumnes 
en un treball teòric

Facilitar informa-
ció sobre el tema.

Treballar la capa-
citat d’observació 
i de reflexió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a la 
reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 
classe

Pres. Presentació 
d’ONG presents a 
la ciutat

Debat sobre la fei-
na de les ONG’s

Contrastar les op-
cions 

Preparar informació oral i es-
crita

Tutories en petit grup

Documentar-se en relació 
al tema

Argumentar les opinions 
pròpies sobre cooperació

No pres
Realitzar lectures 
de contingut teòric

Documentar-se 
sobre la coopera-
ció internacional

Preparació de les lectures 
dels alumnes. 

Tutories individuals o en pe-
tit grup

Obtenir informació sobre 
els continguts del tema

Realitzar una reflexió escri-
ta en petit grup

8% sobre el  total 
de l‘avaluació 

Presencial Avaluació escrita Valorar els apre-
nentatges

Avaluar les respostes dels 
alumnes

Estudiar el material recollit 
durant  el desenvolupament 
de la matèria

25% sobre el to-
tal de l’avaluació

Presencial Entrega de treball 
en grup

Valorar la realitza-
ció, conclusions i 
aportacions del 

Avaluar els processos d’ad-
quisició de coneixements i 

Realitzar i preparar l’entre-
ga d’un treball en grup 

25 % del total de 
l’avaluació



Tema MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

treball de competències

Presencial Entrega de la car-
peta d’aprenentat-
ge

Valorar la realitza-
ció de la carpeta

Avaluar els processos d’ad-
quisició de coneixements i 
competències

Finalitzar la carpeta d’apre-
nentatge i preparar-la per a 
la seva entrega

% sobre el tota 
de l’avaluació


